
ZAKON O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 
(ZRTVS-2)© 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa status, dejavnost, delovanje in financiranje Radiotelevizije Slovenija  (v nadaljnjem 
besedilu: RTV Slovenija), upravljanje ter nadzor nad njenim programskim delovanjem in poslovanjem.   

2. člen 
(status RTV Slovenija) 

(1) RTV Slovenija je avtonomna javna ustanova posebnega družbenega, kulturnega in nacionalnega 
pomena, ki zaradi zadovoljevanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb slovenske družbe 
opravlja javno službo na področju medijev, določeno s tem zakonom, ter druge dejavnosti, določene z 
zakonom in statutom RTV Slovenija.  

(2) Ustanoviteljica RTV Slovenije je Republika Slovenija. Pravice in obveznosti v imenu ustanoviteljice 
izvršujeta Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor), ki sprejema zakon o 
RTV Slovenija, ter predsednik Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike), ki 
imenuje skrbniški odbor, katerega člani so zaupniki javnosti in nadzirajo programsko delovanje in 
poslovanje RTV Slovenija.  

(3) Ustanoviteljica je dolžna RTV Sloveniji zagotoviti primerno financiranje za izvajanje njene javne 
službe, institucionalno avtonomijo ter uredniško neodvisnost.  

(4) Ime avtonomne javne ustanove je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano ime pa RTV Slovenija. 
Kratica, s katero se lahko nadomestita polno ali skrajšano ime, je RTV SLO. 

(5) Sedež RTV Slovenije je v Ljubljani.  

II. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA 

3. člen 
(javna služba na področju medijev) 

(1) Javna služba RTV Slovenija na področju medijev obsega pripravo, ustvarjanje in razširjanje 
informativnih, kulturnih, izobraževalnih, športnih, razvedrilnih in drugih programskih vsebin oziroma 
storitev na način in v obsegu, kot določa ta zakon. 

(2) RTV Slovenija je dolžna pri izvajanju javne službe na področju medijev posebno pozornost 
posvečati: 
– utrjevanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin; 
– utrjevanju družbenih vrednot, kot so demokratičnost, strpnost, socialna vključenost, enake možnosti 
spolov in medgeneracijsko sodelovanje, ter poudarjanju pomena, ki ga imajo te vrednote za zdrav 
razvoj družbe; 
– spodbujanju in negovanju kulture javnega dialoga in odpiranju širokega prostora za javne razprave; 
– pomenu slovenskega jezika za ohranjanje in razvoj slovenske kulturne identitete; 
– predstavljanju slovenske kulture in umetnosti, ustvarjalnosti ter svobodi umetniškega izražanja; 
– predstavljanju znanosti;  
– promociji izobraževanja, še zlasti na področju medijske in digitalne pismenosti državljanov; 
– promociji športa in rekreacije ter zdravega načina življenja; 
– predstavljanju kulturne, jezikovne, idejne, politične, demografske in geografske raznolikosti v 
Republiki Sloveniji;   
– uresničevanju pravice do celovitega javnega obveščanja in enakomernega dostopa do obveščenosti 
državljanov Republike Slovenije iz vseh delov države, 
- uresničevanju ustavnih pravic avtohtone madžarske in italijanske narodne skupnosti ter pravic 
romske skupnosti na področju javnega obveščanja; 
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- obveščanju o slovenskih narodnih manjšinah v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, ter 
utrjevanju zavesti, da so ti konstitutivni element enakovrednega čezmejnega sodelovanja na 
različnih področjih družbenega življenja,  

- obveščanju o Slovenkah in Slovencih po svetu in njihovem povezovanju z matičnim narodom in 
domovino,  

- obveščanju o pripadnikih drugih narodov in narodnosti, ki so slovenski državljani in živijo v Republiki 
Sloveniji,  

- uresničevanju posebnih pravic invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin, 
- spodbujanju razumevanja evropskih kultur, vrednot in integracij. 

4. člen 
(programi in storitve RTV Slovenija) 

(1) RTV Slovenija v okviru javne službe po tem zakonu zagotavlja:  
– najmanj dva nacionalna televizijska sporeda;  
– najmanj dva nacionalna radijska sporeda; 
– po en televizijski regionalni program regionalnih centrov v Kopru, Ljubljani in Mariboru, ki se 
predvajajo na enem nacionalnem sporedu s pokrivanjem geografskih območij znotraj delovanja 
enofrekvenčnega omrežja: zahod, center in vzhod; 
– po en radijski program regionalnih centrov v Kopru, Ljubljani in Mariboru;  
– po en televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost;  
– po en radijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost; 
– tematske sporede in pomembne nove storitve, ki so določeni s tem zakonom; 
– programske vsebine in storitve na spletni in mobilnih platformah, 
– teletekst; 
– druge dejavnosti, določene s tem zakonom.  

(2) V programih, sporedih in storitvah iz prejšnjega odstavka zagotavlja RTV Slovenija večinski delež 
kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih programskih vsebin. 

5. člen 
(programske vsebine in storitve RTV Slovenija) 

V okviru programskih vsebin in storitev, ki spadajo v izvajanje javne službe, je RTV Slovenija dolžna 
zagotavljati zlasti: 
– celovito informiranje o vseh pomembnih družbenih, kulturnih, socialnih, izobraževalnih, zdravstvenih, 
okoljskih, verskih, političnih, ekonomskih in športnih temah v Republiki Sloveniji in po svetu; 
- enakomeren in enakopraven dostop državljanov do pomembnih informacij iz njihovega 
neposrednega okolja iz vseh delov države; 
– predstavitev komentarjev, pogledov in kritičnih stališč do pomembnih družbenih tem, ki upoštevajo 
raznolikost mnenj, zastopanih v javnem življenju;   
– lastne komentarje, raziskave in analize pomembnih družbenih tem, ob upoštevanju načel celovitosti 
in objektivnosti;  
– produkcijo in razširjanje kakovostnih informativnih, kulturnih in umetniških, izobraževalnih, 
poljudnoznanstvenih, otroških in mladinskih, glasbenih, razvedrilnih, verskih ter športnih programskih 
vsebin;    
– produkcijo in razširjanje kakovostnih dokumentarnih in igranih filmov, nanizank in nadaljevank; 
– produkcijo in razširjanje kakovostnih radijskih iger, radiofonskih esejev in drugih režiranih radijskih 
oddaj; 
– programske vsebine, namenjene slovenski zgodovini in identiteti slovenskega naroda ter njuni 
umeščenosti v mednarodnem prostoru; 
– prenose športnih dogodkov, ki so večjega družbenega pomena; 
– prenose državnih proslav in drugih dogodkov državnega pomena; 
– produkcijo in razširjanje kakovostnih programskih vsebin, namenjenih otrokom in mladostnikom ter 
družinam;  
– produkcijo in razširjanje kakovostnih programskih vsebin, namenjenih starostnikom; 
– produkcijo in razširjanje kakovostnih programskih vsebin, namenjenih ranljivim družbenim skupinam, 
katerih namen je povečevanje socialne vključenosti;  
– senzorno oviranim spremljanje programskih vsebin v njim prilagojenih tehnikah. 
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6. člen 
(druge dejavnosti javne službe) 

RTV Slovenija kot javno službo izvaja tudi naslednje dejavnosti: 
– oddajanje in zagotavljanje radijskih in televizijskih vsebin, programov in storitev v okviru izvajanja 
javne službe na podlagi statusa, podeljenega v skladu z zakonom, ki ureja medije, z njihovimi 
napravami na oddajnih točkah RTV Slovenija; 
– zagotavljanje vidnosti, slišnosti in dostopnosti programskih vsebin, programov in storitev RTV 
Slovenija na območjih v zamejstvu, kjer živi slovenska narodna skupnost, skladno z meddržavnimi 
pogodbami ter tehničnimi in finančnimi zmožnostmi;  
– javno izvajanje in snemanje simfonične, zborovske, narodne, jazz in zabavne glasbe ter 
organiziranje prireditev in koncertov, katerih namen je promocija glasbene dediščine ter glasbenih del 
modernih skladateljev, umetnikov in izvajalcev; 
– digitalizacijo arhivskega gradiva, digitalizacijo in ohranjenje filmskega gradiva, ki je zaradi staranja 
izpostavljeno hujšim poškodbam ali uničenju, in uporabo arhivskega gradiva v nekomercialne 
namene;  
– izobraževanje in strokovno usposabljanje s področja delovanja RTV Slovenija.  

7. člen 
(tematski programi in pomembne nove storitve) 

(1) Javna služba po tem zakonu lahko obsega tudi tematske radijske ali televizijske programe in 
pomembne nove storitve. 

(2) Tematski radijski ali televizijski program (v nadaljnjem besedilu: tematski program) po tem zakonu 
je program, ki je namenjen specifičnemu segmentu gledalcev oziroma poslušalcev in za katerega je 
značilna tematska ali žanrska istovrstnost programskih vsebin. 

(3) Pomembna nova storitev po tem zakonu je vsaka storitev, ki z inovativno uporabo tehničnih 
mehanizmov omogoči razširjanje programskih vsebin, ki se po tem zakonu zagotavljajo v okviru javne 
službe. 

(4) O uvedbi tematskega programa oziroma pomembne nove storitve odloči skrbniški odbor na 
predlog uprave. 
  
(5) Pred odločitvijo iz prejšnjega odstavka mora skrbniški odbor izvesti javno posvetovanje, ki traja 
najmanj 30 dni.  Odločitev sprejme na podlagi izida javnega posvetovanja, v okviru tega pa Agencijo 
za komunikacijska omrežja in storitve, ministrstvo za kulturo, Svet za radiodifuzijo in Agencijo za 
varstvo konkurence prosi za ocene vpliva tematskega programa oziroma pomembne nove storitve na 
trg, pri čemer navedeni organi upoštevajo obstoj podobne ali nadomestne ponudbe na trgu, 
konkurenco programskih vsebin, strukturo trga, tržni položaj RTV Slovenija, raven konkurence in 
morebitni vpliv na omejevanje zasebnih pobud.  

(6) Skrbniški odbor lahko uvede tematski program oziroma pomembno novo storitev, če: 
– gre za program ali storitev, ki je v javnem oziroma splošnem interesu javnosti; 
– takšen program ali storitev nima nesorazmernih učinkov na trg. 

(7) Skrbniški odbor mora ugotovitve javnega posvetovanja, oceno vpliva na trg in obrazloženo 
odločitev o uvedbi tematskega programa oziroma pomembne nove storitve javno objaviti. 

(8) Postopek po tem členu se ne uporabi v primeru, ko gre za zagotavljanje obstoječih programov in 
storitev, ki se skladno s tem zakonom izvajajo v okviru javne služba RTV Slovenija na novih 
platformah oziroma prek novih prenosnih poti, ali v primeru, ko gre za storitev v preizkusu. 

(9) Šteje se, da gre za storitev v preizkusu, če RTV Slovenija preskuša nove storitve in je njihovo 
zagotavljanje časovno, vsebinsko ali količinsko omejeno, ter se takšen preizkus izvaja zaradi zbiranja 
informacij o izvedljivosti storitve in njeni dodani vrednosti. Storitev v preizkusu se lahko izvaja najdlje 
šest mesecev.  
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8. člen 
(arhiviranje in arhivsko gradivo) 

(1) RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programskih vsebin, ki jih ustvarja v okviru izvajanja javne 
službe. 

(2) RTV Slovenija trajno ohranja svoje arhivsko gradivo tako, da avdiovizualne zapise na filmskih in 
drugih nosilcih, ki bi zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma drugače bistveno poslabšali 
kvaliteto zapisa, ustrezno zaščiti oziroma prenese na tehnološko trajnejše nosilce besede, zvoka in 
slike oziroma besede in zvoka. 

(3) RTV Slovenija dejavnosti iz prejšnje točke nameni 2 % vseh letnih prihodkov z namenom 
pospeševanja digitalizacije in ohranjanja filmskega gradiva, ki je zaradi procesov staranja še posebej 
ogroženo.  

(4) Arhivsko gradivo iz prvega odstavka tega člena je prek svetovnega spleta vsakomur dostopno za 
ogled brezplačno. 
   
(5) Za ponovno rabo arhivskega gradiva v nekomercialne namene je mogoče zaračunati zgolj 
sorazmerne stroške njihovega razmnoževanja, pošiljanja oziroma dostopa. 

(6) Ponovna raba arhivskega gradiva v komercialne namene je mogoča ob plačilu sorazmernih 
stroškov njihovega razmnoževanja, pošiljanja oziroma dostopa ter po ceniku, ki ga sprejme skrbniški 
odbor. 

(7) RTV Slovenija javno objavi katalog vsebin v arhivu ter podrobneje določi način ponovne rabe v 
nekomercialne oziroma komercialne namene.  

9. člen 
(tržne dejavnosti) 

Tržne dejavnosti RTV Slovenija so: 
– trženje programov v oblikah, iz katerih je izvzeto običajno trženje oglaševalskega časa; 
– tržne programske storitve vključno z interaktivnimi vsebinami, storitvami in programi; 
– tržno oddajanje radijskih in televizijskih programov;  
– tržne studijske in postprodukcijske dejavnosti;  
– trženje oziroma najem produkcijskih zmogljivosti;  
– komercialno razpolaganje z arhivskim gradivom; 
– tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso del javne službe; 
– dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem; 
– založniška in koncertna dejavnost v delu, namenjenem izključno komercialni rabi na trgu; 
– trženje izdelkov z namenom promocije in utrjevanja ugleda RTV Slovenija in njenih blagovnih 
znamk;  
– druge dejavnosti, ki jih določa statut RTV Slovenija.  

III. TEMELJNA NAČELA DELOVANJA 

10. člen 
(poklicna načela) 

RTV Slovenija mora pri ustvarjanju, pripravljanju in razširjanju programskih vsebin in storitev: 
– spoštovati načelo na dejstvih utemeljenega, nepristranskega in celovitega obveščanja; 
– spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo; 
– spoštovati načelo mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega pluralizma; 
– spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo 
spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti; 
– zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega 
oblikovanja mnenj; 
– spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev; 
– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno ločevati informacije in mnenja v novinarskih 
prispevkih; 
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– varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni 
razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote. 

11. člen 
(načeli uredniške neodvisnosti in nepristranskosti) 

RTV Slovenija deluje po načelih neodvisnega, nepristranskega, celovitega in profesionalnega 
novinarskega obveščanja ter svobodnega oblikovanja mnenj in komentarjev. RTV Slovenija se ne sme 
podrejati stališčem in virom informacij, ki bi lahko vplivali na natančnost in verodostojnost njenih 
informacij. RTV Slovenija ne sme v nobenem primeru, dejansko ali pravno, postati odvisna od 
katerekoli ideološke, politične ali ekonomske skupine. 

12. člen 
(načelo samostojnosti) 

(1) RTV Slovenija samostojno opravlja dejavnost, zaradi katere je ustanovljena.  

(2) RTV Slovenija je finančno samostojna v skladu s tem zakonom, statutom in drugimi predpisi.  

13. člen 
(načelo javnosti poslovanja) 

(1) Poslovanje RTV Slovenija je javno. 

(2) Letno poročilo o izvajanju programsko-poslovnega in finančnega načrta, uresničevanju 
programskih zasnov in programskih politik se objavi na način, določen s statutom. 

(3) Javno se objavijo tudi sklepi in stališča skrbniškega odbora, stališča vseh programskih odborov, ter 
poročila varuha.  

(4) RTV Slovenija enkrat na leto organizira javno razpravo o vsebini letnega poročila iz drugega 
odstavka tega člena in na podlagi javne razprave pripravi poročilo, ki ga predloži skrbniškemu odboru. 
Na pobudo programskih odborov RTV Slovenija lahko organizira tudi druge oblike posvetovanj z 
javnostmi o vprašanjih, ki se nanašajo na področja njenega delovanja.  

(5) RTV Slovenija letno poročilo iz drugega odstavka tega člena, poročilo iz javne razprave in mnenje 
skrbniškega odbora o poročilu iz javne razprave iz prejšnjega odstavka pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije, ki se z njim seznani in o njem razpravlja. 

(6) Za RTV Slovenijo veljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. 

14. člen 
(načelo učinkovitosti in gospodarnosti) 

(1) Premoženje, ki ji je bilo dano v uporabo s strani Republike Slovenije, RTV Slovenija upravlja v 
skladu z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti, na način, ki ne ogroža izvajanja njenih dejavnosti. 

(2) RTV Slovenija s svojim premoženjem upravlja in razpolaga samostojno in gospodarno, na način, ki 
ne ogroža izvajanja njenih dejavnosti.  

(3) V primeru odsvojitve premoženja večje vrednosti, oddaje v najem za pet let ali več ali v primeru 
drugih načinov razpolaganja, ki na premoženju večje vrednosti povzročijo ali bi lahko povzročili 
nastanek pravic tretjih oseb za pet ali več let, mora RTV Slovenija pridobiti predhodno soglasje 
skrbniškega odbora.  

(4) Za premoženje večje vrednosti iz prejšnjega odstavka se šteje premično in nepremično 
premoženje v ocenjeni vrednosti, ki presega 0,1 odstotka vseh letnih prihodkov RTV Slovenija iz 
preteklega leta.  

(5) RTV Slovenija lahko pridobiva vse vrste premoženja, če zakon ne določa drugače. 
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15. člen 
(načelo finančne preglednosti) 

(1) RTV Slovenija zagotavlja jasno, pregledno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih 
dejavnosti, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov. 

(2) Notranji računovodski izkazi za različne dejavnosti, to je dejavnosti javne službe in tržne 
dejavnosti, morajo biti ločeni. 

(3) Uprava pripravi v skladu z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje 
različnih dejavnosti ter predpisi za delovanje in izvajanje javnih služb, splošna pravila računovodstva 
RTV Slovenija in pravila stroškovnega računovodstva, po katerih se vodijo ločeni računi. Pravila iz 
prejšnjega stavka uprava pošlje v sprejem skrbniškemu odboru. 

(4) Uprava mora v primeru sprememb predpisov, standardov ali zaradi priporočil ali mnenj pristojnih 
organov opraviti revizijo sprejetih pravil iz prejšnjega odstavka, pripraviti predlog spremenjenih pravil 
in jih poslati v sprejem skrbniškemu odboru. 

(5) Uprava mora vsaka štiri leta opraviti revizijo pravil iz tretjega odstavka tega člena, ter če je to 
potrebno, pripraviti predlog spremenjenih pravil in jih poslati v sprejem skrbniškemu odboru. 

(6) Vsi stroški in prihodki RTV Slovenija morajo biti pravilno dodeljeni in razporejeni na podlagi 
uporabljenih pravil stroškovnega računovodstva. 

(7) Računovodski izkazi morajo vsebovati podrobno poročilo o virih in zneskih vseh prihodkov ter 
odhodkov, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti. 

(8) RTV Slovenija je dolžna presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja vseh dejavnosti nameniti 
za opravljanje javne službe, če ta zakon ne določa drugače.  

(9) RTV Slovenija ne sme iz sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe, financirati tržnih 
dejavnosti. 

IV. UPRAVLJANJE IN NADZOR 

16. člen 
(organi upravljanja in nadzora) 

Organi upravljanja in nadzora RTV Slovenija so:  
– uprava; 
– skrbniški odbor. 

17. člen 
(uprava) 

(1) RTV Slovenijo vodi uprava. Uprava vodi posle RTV Slovenija avtonomno in samostojno, 
upoštevajoč načela odgovornosti do javnosti, zakonitosti in transparentnosti, ter odgovornosti do 
zaposlenih. Za svoje odločitve je uprava odgovorna v celoti ali pa vsak njen član posamično, ko gre za 
odločitve, ki jih je sprejel samostojno in v skladu s svojimi pristojnostmi.  

(2) Upravo sestavlja sedem članov. Upravo vodi predsednik uprave. Člani uprave so: direktor za 
informativne programske vsebine, direktor za kulturnoumetniške, dokumentarne in izobraževalne 
programske vsebine, direktor za igrane in razvedrilne programske vsebine vsebine, direktor za 
športne programske vsebine, direktor za narodnostne programske vsebine in direktor za tehnični 
razvoj in nove tehnologije. Mandat uprave je pet let.  
 
(3) Predsednika uprave na podlagi javnega natečaja in po predpisanem postopku izbire imenuje 
skrbniški odbor. 

(4) Skrbniški odbor na predlog predsednika imenuje člane uprave za posamezna programska 
področja in člana uprave za tehnični razvoj in nove tehnologije.  
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(5) Podrobnejše pogoje za imenovanje predsednika in članov uprave določi statut RTV Slovenija.

18. člen 
(pogoji za imenovanje) 

(1) Za predsednika uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
– najmanj visokošolska izobrazba pridobljena po študijskih programih druge stopnje oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;  
– najmanj deset let vodstvenih delovnih izkušenj.  

(2) Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  
– najmanj visokošolska izobrazba pridobljena po študijskih programih druge stopnje oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; 
– najmanj sedem let delovnih izkušenj na programskem področju, za katerega kandidira.  
  
(3) Kandidati za predsednika in člane uprave morajo izkazovati naslednje obče spoštovane osebne 
lastnosti: strokovnost, odgovornost, odprtost, sposobnost vodenja, poštenost, iskrenost in 
nesebičnost.  

(4) Iz prijave kandidata za predsednika uprave morajo biti nedvoumno razvidni njegove dosedanje 
izkušnje in dosežki pri vodenju medijskih podjetij in ustanov, podjetij, ustanov ali organizacij na 
področju kulture in umetnosti, znanosti in raziskovanja, razvoja tehnologij in drugih, ki so pomembna 
za delovanje RTV Slovenija. Iz prijave kandidata za člana uprave morajo biti nedvoumno razvidni 
njegove dosedanje izkušnje in dosežki na programskem področju ali področju tehničnega razvoja, ki 
ga bo strokovno vodil, in so pomembni za delovanje RTV Slovenija.  

19. člen 
(pristojnosti uprave) 

(1) Uprava: 
– organizira in vodi RTV Slovenija;
– predstavlja in zastopa RTV Slovenija; 
– pripravi predlog statuta RTV Slovenija in ga predloži v sprejem skrbniškemu odboru; 
– v sodelovanju z odgovornimi uredniki in programi pripravi predlog programskih zasnov in jih predloži 
v sprejem skrbniškemu odboru;
– v sodelovanju z odgovornimi uredniki in programi pripravi predlog dveletnega programsko-
poslovnega načrta, ga predloži v sprejem skrbniškemu odboru in zagotavlja njegovo uresničevanje;
– pripravi letno poročilo o izvajanju programsko-poslovnega načrta, organizira javno razpravo o 
uresničevanju programskih zasnov in programskih politik in poročilo, v katerega so vključene tudi 
ugotovitve iz javne razprave, predloži v sprejem skrbniškemu odboru; 
– v sodelovanju z odgovornimi uredniki in programi pripravi predlog petletne strategije razvoja RTV 
Slovenija in jo predloži v sprejem skrbniškemu odboru; 
– predlaga skrbniškemu odboru uvedbo tematskih sporedov in pomembnih novih storitev; 
– v sodelovanju z odgovornimi uredniki in programi pripravi predlog strokovnih meril delovanja RTV 
Slovenija;
- v sodelovanju z odgovornimi uredniki in programi pripravi predlog delovnih normativov in 
produkcijskih standardov za  posamezne programske vsebine, oddaje in dele programov RTV 
Slovenija; 
– pripravi predlog akta o merilih in pogojih za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih 
producentov in ga predloži v sprejem skrbniškemu odboru;
– pripravi predlog akta o postopku in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje filmske produkcije in ga 
predloži v sprejem skrbniškemu odboru;
– pripravi predlog akta o postopku in izvedbi javnega poziva za sofinanciranje regionalnih 
informativnih programskih vsebin in ga predloži v sprejem skrbniškemu odboru;
- pripravi načrt izvedbe in financiranja digitalizacije in ohranjanja filmskega in drugega arhivskega 
gradiva in ga predloži v sprejem skrbniškemu odboru;  
– četrtletno poroča skrbniškemu odboru o uresničevanju programsko-poslovnega načrta v tekočem 
letu; 
- predlaga skrbniškemu odboru odločitev iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona (druga finanačna 
pravila);  
– pripravi in predlaga skrbniškemu odboru v sprejem pravila računovodstva RTV Slovenija in pravila 
stroškovnega računovodstva RTV Slovenija, po katerih se vodijo ločeni računi; 
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– pripravi in predlaga skrbniškemu odboru v sprejem pravilnik o dostopu in ponovni rabi arhivskega 
gradiva, v katerem določi način za dostop in ponovno rabo arhivskega gradiva, višino nadomestila 
sorazmernih stroškov za ponovno rabo v komercialne in nekomercialne namene in tarife za ponovno 
rabo arhivskega gradiva v komercialne namene; 
– pripravi in predlaga skrbniškemu odboru v sprejem tarife in pogoje za oddajanje programov in 
storitev drugih izdajateljev prek ali na infrastrukturi v lasti RTV Slovenija; 
– pripravi cenik storitev, ki niso del javne službe RTV Slovenija, in ga predloži v sprejem skrbniškemu 
odboru; 
– sodeluje na sejah Sveta delavcev; 
– vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija, sklepa posebno 
kolektivno pogodbo RTV Slovenija in je v imenu RTV Slovenija eden od podpisnikov Kolektivne 
pogodbe za poklicne novinarje na strani delodajalcev; 
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon ali statut RTV Slovenija. 

20. člen 
(predčasna razrešitev predsednika in članov uprave) 

(1) Skrbniški odbor predčasno razreši predsednika uprave, če: 
– to sam zahteva; 
– nastane kateri od razlogov, zaradi katerega mu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, 
preneha delovno razmerje po samem zakonu; 
– sam ali eden od članov uprave pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti RTV 
Slovenija ali ne izvršuje sklepov organov RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi; 
– sam ali eden od članov uprave s svojim delovanjem povzroči RTV Slovenija večjo škodo ali če 
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti. 

(2) S predčasno razrešitvijo predsednika uprave skrbniški odbor za izvajanje nalog iz njegove 
pristojnosti pooblasti enega izmed članov uprave za čas do izbire in imenovanja novega predsednika 
uprave. 

(3) Po predhodnem soglasju skrbniškega odbora predsednik uprave lahko kadarkoli predčasno razreši 
člana uprave. 

21. člen 
(odgovorni urednik) 

(1) Odgovorni urednik je vodstveni delavec RTV Slovenija, ki oblikuje spored, programske vsebine ali 
programske storitve enega od medijev RTV Slovenija, ki so vpisani v razvid medijev, nadzira in 
strokovno usmerja delo programov in uredništev, ki prispevajo programske vsebine ali storitve v 
mediju, ki ga vodi, in je odgovoren za tam objavljene vsebine. Pri svojem delu ravna v skladu s 
programsko zasnovo in programskimi politikami RTV Slovenija in skrbi za njihovo uresničevanje. 

(2) Odgovorni urednik skupaj z upravo usklajuje programske, finančne, kadrovske in produkcijske 
podlage za snovanje in produkcijo programskih vsebin, ki bodo objavljene v mediju, ki ga vodi. 
Odgovoren je za finančno porabo v mediju, ki ga vodi, v skladu s sprejetim programsko-poslovnim 
načrtom RTV Slovenija. 

(3) Odgovorni urednik strokovno vodi in usmerja delo urednikov programov, ki prispevajo programske 
vsebine in programske storitve v spored medija, ki ga vodi. Pri svojem delu upošteva poklicna in 
etična merila, produkcijske normative in delovne normative, ki veljajo na RTV Slovenija, spoštuje 
določila Münchenske deklaracije in Kodeks novinarjev Slovenije. 

(4) Odgovorne urednike programov RTV Slovenija imenuje in razrešuje uprava. Pred imenovanjem ali 
razrešitvijo mora uprava pridobiti mnenje programskih enot in uredništev, katerih delo bo usmerjal in 
vodil odgovorni urednik.  

(5) Mandat odgovornih urednikov je pet let in ni vezan na mandat uprave. 

(6) Podrobnejši opis del in nalog, pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za odgovornega urednika, 
postopek pridobivanja mnenja programskih enot in uredništev o kandidatih za odgovorne urednike in  
postopek imenovanja se določijo v statutu RTV Slovenija.
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22. člen 
(imenovanja in mandati drugih vodstvenih delavcev) 

Vodstvene delavce imenuje in razrešuje uprava. Mandat vodstvenih delavcev je vezan na mandat 
uprave.  

23. člen 
(skrbniški odbor) 

(1) Skrbniški odbor je organ, pristojen za nadzor nad uresničevanjem programskih zasnov in 
programskih politik ter nad poslovanjem RTV Slovenija. 

(2) Člani skrbniškega odbora so zaupniki javnosti in so pri svojem delu samostojni in neodvisni. 

24. člen 
(pogoji za imenovanje članov skrbniškega odbora) 

(1) V skrbniški odbor so lahko imenovane osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– so ugledni strokovnjaki na področju medijev, varstva človekovih pravic, izobraževanja, kulture, 
umetnosti, znanosti ali športa; 
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj deset let delovnih izkušenj na področju, s katerega 
prihajajo. 

(2) V skrbniški odbor je lahko izjemoma imenovana oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega 
odstavka, če je s svojim dosedanjim delom izkazala vrhunske dosežke, za katere je prejela najvišja 
državna oziroma strokovna priznanja. 

(3) V postopkih prijave in izbire kandidatov za člane skrbniškega odbora morata biti izkazani 
verodostojnost in odgovornost predlagatelja. Če gre za društva, strokovna združenja in druge 
organizacije civilne družbe, morajo ti predlagatelji na svojem področju delovati najmanj 5 let in 
izkazovati, da ves ta čas delujejo v javnem interesu. 

(4) Kandidati za člane skrbniškega odbora morajo izkazovati naslednje obče spoštovane osebne 
lastnosti: strokovnost, odgovornost, odprtost, sposobnost vodenja, poštenost, iskrenost in 
nesebičnost. Iz prijave kandidata morajo biti razvidni njegove dosedanje izkušnje in dosežki na 
področjih iz prvega odstavka tega člena. 

(5) V skrbniški odbor ne morejo biti imenovane osebe, ki so:  
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci državnega zbora ali evropskega parlamenta, člani 
državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji ter drugi funkcionarji v državnih 
organih ali v organih Evropske unije; 
– člani organov političnih strank oziroma vodstveni člani političnih strank; 
– vodstveni delavci v organih državne ali občinske uprave. 
  
(6) V skrbniški odbor prav tako ne morejo biti imenovane osebe, ki so:  
– zaposlene na RTV Slovenija;  
– člani organov vodenja ali nadzora agencij, uradov, ministrstev in drugih nosilcev javnih pooblastil, 
pristojnih za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije, avdiovizualne medijske storitve ali 
elektronske komunikacije; 
– člani organov vodenja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija. 

25. člen 
(sestava in imenovanje) 

(1) Skrbniški odbor  sestavlja 11 članov, ki morajo v največji možni meri odražati geografsko in 
kulturno raznolikost Republike Slovenije, enakopravno zastopanost spolov ter enakomerno 
zastopanost strokovnih področij, opredeljenih v prvem odstavku 24. člena.

(2) Člane skrbniškega odbora imenuje predsednik republike, ki pri tem mora dosledno spoštovati 
merila iz prvega odstavka tega člena in pogoje za imenovanje navedene v predhodnem členu tega 
zakona. Pri odločanju za najprimernejše kandidate se predsednik republike posvetuje s poklicnimi in 
strokovnimi združenji in organizacijami s področja medijev in novinarstva, s Slovensko akademijo 
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znanosti in umetnosti in univerzami, z namenom zagotoviti najbolj pluralno in strokovno sestavo 
skrbniškega odbora. 
  
(3) Predsednik republike najmanj šest mesecev pred iztekom mandata članov skrbniškega odbora 
objavi javni poziv za zbiranje kandidatur za člane skrbniškega odbora RTV Slovenija. Kandidate lahko 
predlagajo posamezniki, organizacije, strokovna in druga društva in združenja, ter organizacije civilne 
družbe, ki delujejo v javnem interesu na področjih, opredeljenih v prvem odstavku 24. člena. V javnem 
pozivu se določijo pogoji za imenovanje članov skrbniškega odbora ter rok za prijavo na javni poziv, ki 
ne sme biti krajši od 30 dni od objave javnega poziva. 

(4)  Predsednik republike najpozneje v 15 dneh po preteku roka za prijavo izmed vseh pravočasno 
prispelih in popolnih vlog oblikuje listo kandidatov, ki jo predstavi javnosti.  

(5) Vsak kandidat za člana skrbniškega odbora se mora na poziv predsednika republike predstaviti 
javnosti. Javne predstavitve kandidatov morajo biti izpeljane najpozneje v 30 dneh po predstavitvi liste 
kandidatov, nanje pa so vabljeni tudi predstavniki zainteresiranih javnosti, ki kandidatom lahko 
zastavljajo vprašanja in prosijo za odgovore na vprašanja, ki so povezana z delovanjem skrbniškega 
odbora in dejavnostmi RTV Slovenija. 

(6) Predsednik republike imenuje skrbniški odbor RTV Slovenija najpozneje v 15 dneh po končanih 
javnih predstavitvah. Skrbniški odbor, ki bo po tem zakonu imenovan prvič, nastopi mandat v 8 dneh 
po objavi ukaza o imenovanju njegovih članov v uradnem listu. Pri vseh naslednjih imenovanjih 
skrbniški odbor nastopi mandat dan po koncu mandata prejšnjega skrbniškega odbora. 

26. člen 
(mandat članov skrbniškega odbora) 

(1) Mandat članov skrbniškega odbora traja pet let od dneva, ko je ta organ konstituiran v skladu s tem 
zakonom. 

(2) Članu skrbniškega odbora preneha mandat po samem zakonu, če: 
– to sam zahteva; 
– je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, določenih v 24. členu tega zakona; 
– iz kateregakoli razloga ne more opravljati svojih dolžnosti, določenih v tem zakonu in statutu; 
– ni bil navzoč na sejah skrbniškega odbora v obdobju šestih mesecev; 
– huje krši zakon; 
– zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše 
motnje pri delu RTV Slovenija. 

(4) Član skrbniškega odbora, ki mu je prenehal mandat, se nadomesti po postopku, ki je predviden za 
njegovo imenovanje. Nov član se imenuje za čas, za katerega je bil imenovan član, ki mu je prenehal 
mandat. 

(5) Člani skrbniškega odbora po izteku mandata opravljajo naloge, ki so nujno potrebne za nemoteno 
in tekoče poslovanje in delovanje RTV Slovenija, dokler v skladu s tem zakonom ni konstituiran nov 
skrbniški odbor. 

27. člen 
(delovanje skrbniškega odbora) 

(1) Delo skrbniškega odbora vodi predsednik ali njegov namestnik v skladu s poslovnikom. 
Predsednika in namestnika izvoli skrbniški odbor izmed svojih članov z večino glasov vseh svojih 
članov.  

(2) Če predsednik ali namestnik nista izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom, funkcijo vršilca 
dolžnosti predsednika za dobo največ šestih mesecev opravlja najstarejši član skrbniškega odbora. 

(3) Skrbniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, razen kadar ta zakon ne določa drugače. 
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(4) Skrbniški odbor se mora sestati vsaj enkrat na četrtletje. Skrbniški odbor se mora sestati v 
najkrajšem možnem času vedno, kadar to zahtevajo najmanj trije njegovi člani, uprava ali svet 
delavcev. 

(5) Na sejo skrbniškega odbora so vedno vabljeni člani uprave in predstavnik sveta delavcev. 
  
(6) Člani skrbniškega odbora prejemajo za svoje delo sejnine v višini, ki se določi s posebnim 
pravilnikom RTV Slovenija, in so upravičeni do povračila upravičenih potnih stroškov za prihod na 
sejo. 

(7) Celoten znesek vseh prejemkov iz prejšnjega odstavka, ki jih v posameznem koledarskem letu 
prejme član skrbniškega odbora, ne sme presegati treh povprečnih mesečnih bruto plač predsednika 
uprave za preteklo koledarsko leto. Celoten znesek vseh prejemkov iz prejšnjega odstavka, ki jih v 
posameznem koledarskem letu prejme predsednik skrbniškega odbora, ne sme presegati petih 
povprečnih mesečnih bruto plač predsednika uprave za preteklo koledarsko leto. 

28. člen 
(pristojnosti skrbniškega odbora) 

(1) Skrbniški odbor:   
– sprejema statut RTV Slovenija; 
– sprejema programske zasnove RTV Slovenija;  
– sprejema dveletni programsko-poslovni načrt RTV Slovenija; 
– sprejema letno poročilo o izvajanju programsko-poslovnega načrta in poslovanju RTV Slovenija; 
– četrtletno obravnava uresničevanje programsko-poslovnega načrta; 
– sprejema petletno strategijo razvoja RTV Slovenija;  
– odloča o uvedbi tematskih sporedov in pomembnih novih storitev;  
– sprejema splošni akt o merilih in pogojih za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih 
producentov; 
– sprejema splošni akt o postopku in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje filmske produkcije; 
– sprejema splošni akt o postopku in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje regionalnih 
informativnih programskih vsebin; 
– imenuje predsednika in člane uprave; 
- imenuje varuha pravic gledalcev, poslušalcev in uporabnikov storitev; 
– nadzira programsko delovanje in poslovanje RTV Slovenija; 
– od uprave zahteva kakršne koli informacije, potrebne za izvajanje nadzora; 
– od uprave zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem RTV Slovenije in 
pomembneje vplivajo na položaj RTV Slovenije ali je pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj; 
– na predlog uprave odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki v skladu s tem zakonom; 
- na predlog uprave sprejme odločitev iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona (druga finančna 
pravila); 
– obravnava in zavzame stališče do revizorjevega poročila, ki je del letnega poročila o izvajanju 
programsko-poslovnega načrta ter uresničevanju programskih zasnov in programskih politik RTV 
Slovenija; 
– na predlog uprave sprejema pravila računovodstva in pravila stroškovnega računovodstva RTV 
Slovenija, po katerih se vodijo ločeni računi; 
– na predlog uprave sprejme pravilnik o dostopu in ponovni rabi arhivskega gradiva, v katerem določi 
način za dostop in ponovno rabo arhivskega gradiva, višino nadomestila sorazmernih stroškov za 
ponovno rabo v komercialne in nekomercialne namene in tarife za ponovno rabo arhivskega gradiva v 
komercialne namene; 
– sprejema tarife in pogoje za oddajanje programov in storitev drugih izdajateljev prek ali na 
infrastrukturi v lasti RTV Slovenija; 
– daje soglasje k cenam storitev, ki niso del javne službe; 
– obravnava letno poročilo Sveta delavcev; 
– sprejema svoj poslovnik in v skladu z njim imenuje svoja delovna telesa; 
– odloča o drugih zadevah, če tako določa ta zakon ali statut RTV Slovenija. 

(2) Skrbniški odbor o zadevah iz 1., 6., 7. in 11. alineje prejšnjega odstavka odloča z večino glasov 
vseh članov.  
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29. člen 
(programski odbori RTV Slovenija) 

(1) RTV Slovenija ima naslednje programske odbore: odbor za informativne vsebine in storitve, odbor 
za regionalne programske vsebine, odbor za kulturno-umetniške, izobraževalne, dokumentarne in 
razvedrilne vsebine, odbor za otroške in mladinske vsebine, odbor za verske vsebine, odbor za 
športne vsebine, odbor za invalide, odbor za italijanski narodnostni program, odbor za madžarski 
narodnostni program, odbor za programske vsebine o drugih narodih in narodnostih, odbor za 
programske vsebine in storitve za romsko skupnost. 

(2) Programski odbori vsak na svojem področju:  
 – obravnavajo uresničevanje programske zasnove in programsko-poslovnega načrta ter letno 
poročilo javnega zavoda RTV Slovenija;  
 – obravnavajo pripombe in predloge gledalcev, poslušalcev ter uporabnikov medijskih stroitev, in se 
do njih opredelijo;  
– dajejo pobude skrbniškemu odboru za javne obravnave vprašanj, ki se nanašajo na uresničevanje 
javnega interesa pri delovanju RTV Slovenija, na sprejete programske zasnove in programske politike, 
uvedbo tematskih sporedov in pomembnih novih storitev ter razvoj obstoječih programskih vsebin in 
storitev; 
– sprejemajo svoj poslovnik;  
 – opravljajo druge naloge s področja programskih vsebin in storitev, kadar tako določa statut RTV 
Slovenija. 

(3) Člane posameznih programskih odborov imenujejo: 
- v odbor za informativne vsebine in storitve: dva člana imenujejo strokovne organizacije novinarjev, 

enega člana imenuje varuh človekovih pravic, enega člana imenujejo gospodarska združenja in 
organizacije delodajalcev, enega člana imenujejo sindikati, enega člana imenuje koordinacija 
organizacij s področja prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti, štiri člane imenuje koordinacija 
nevladnih organizacij pri Centru nevladnih organizacij Slovenije s področij raziskovalne dejavnosti, 
socialnega varstva, varovanja narave, varstva okolja in urejanja prostora ter mednarodnih odnosov; 

- v odbor za regionalne programske vsebine: dvanajst članov, po enega iz vsake statistične regije, 
imenujejo Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin 
Slovenije, sestava odbora pa mora odražati enakopravno zastopanost spolov in enakomerno 
zastopanost strokovnjakov s področij medijev, lokalne samouprave, izobraževanja, kulture, 
umetnosti, znanosti ali športa,  

- v odbor za kulturno-umetniške, izobraževalne, dokumentarne in razvedrilne vsebine: enega člana 
imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, enega člana imenuje Društvo slovenskih 
pisateljev, enega člana imenujejo strokovne organizacije s področja odrskih umetnosti, enega člana 
imenujejo strokovna združenja s področja filma in avdiovizualne produkcije, enega člana imenujejo 
strokovna združenja s področja likovnih in intermedijskih umetnosti, enega člana imenujejo 
strokovna združenja glasbenih ustvarjalcev, enega člana imenuje Slovenska rektorska konferenca, 
enega člana imenujejo strokovne organizacije in združenja s področja vzgoje in izobraževanja, 
enega člana imenuje koordinacija nevladnih organizacij s področja kulture; 

- v odbor za otroške in mladinske vsebine: enega člana imenuje Zveza prijateljev mladine, enega 
člana imenuje Mladinski svet Slovenije, enega člana imenuje Skupnost centrov za socialno delo, 
enega člana imenuje Zavod za šolstvo Republike Slovenije, enega člana imenuje Pedagoški inštitut, 
enega člana imenuje koordinacija nevladnih organizacij pri Centru nevladnih organizacij Slovenije s 
področja vzgoje in izobraževanja;  

- v odbor za verske vsebine: enega člana imenuje Katoliška Cerkev, enega člana imenuje 
Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji, enega člana imenuje Srbska pravoslavna skupnost 
Metropolija Zagrebško-Ljubljanska s sedežem v Ljubljani, enega člana imenuje Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji, enega člana imenuje Judovska skupnost Slovenije in dva člana imenuje 
Ministrstvo za kulturo na predlog drugih registriranih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji; 

- v odbor za športne vsebine: tri člane imenuje Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez na 
predlog nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, dva člana imenuje Olimpijski komite 
Slovenije-Združenje športnih zvez na predlog nacionalnih športnih zvez, ki jih priznava Mednarodni 
olimpijski komite, enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez na 
predlog nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov, enega člana imenuje Komisija športnikov pri 
Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez, enega člana imenuje Univerza v Ljubljani - 
Fakulteta za šport, in enega člana imenuje Fundacija za šport.      

(4) V programska odbora za italijanski in madžarski narodnostni program imenuje tri člane italijanska 
oziroma madžarska samoupravna narodna skupnost v Sloveniji, enega člana izvolijo izmed sebe 
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zaposleni v uredništvih radijskega in televizijskega programa za italijansko oziroma madžarsko 
narodno skupnost, enega člana pa imenuje skrbniški odbor. Odbora za narodnostna programa dajeta 
mnenje k imenovanju urednikov narodnostnih programov in sodelujeta pri pripravi programsko-
poslovnega načrta v delu, ki se nanaša na narodnostne programe. 

(5) V programski odbor za programske vsebine in storitve za romsko skupnost imenuje tri člane Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, enega člana izvolijo izmed sebe zaposleni in sodelavci, ki v 
RTV Slovenija ustvarjajo programske vsebine in pripravljajo storitve za romsko skupnost, enega člana 
pa imenuje skrbniški odbor. 

(6) V programski odbor za programske vsebine o drugih narodih in narodnostih 6 članov imenujejo 
predstavniki kulturnih društev in organizacij Srbov, Hrvatov, Bošnjakov, Makedoncev, Črnogorcev in 
Albancev, ki so slovenski državljani in živijo v Republiki Sloveniji, enega člana izvolijo izmed sebe 
zaposleni in sodelavci, ki v RTV Slovenija ustvarjajo programske vsebine o drugih narodih in 
narodnostih. 

(6) Mandatna doba članov programskega odbora je pet let. Oseba je lahko imenovana za člana 
programskega odbora največ dvakrat.  

(7) Član programskega odbora ne more biti nihče izmed vodilnih in vodstvenih delavcev RTV 
Slovenija.  

(8) Programski odbor se mora sestati vsaj dvakrat na leto. Programski odbor se mora sestati v 
najkrajšem možnem času, kadar to zahtevajo najmanj trije člani programskega odbora, upravni odbor 
ali generalni direktor. 

30. člen 
(programski odbor za invalide) 

(1) RTV Slovenija ima programski odbor za invalide, ki šteje pet članov.  

(2) Programski odbor za invalide:  
– obravnava uresničevanje programske zasnove, programsko-poslovnega načrta in letno poročilo 
RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na vsebine in storitve za invalide;  
– obravnava pripombe in predloge uporabnikov programov ter storitev vsebin v zvezi s programskimi 
vsebinami in storitvami, namenjenimi invalidom, ter se do njih opredeli;  
– obravnava uresničevanje pravic senzorno oviranih do spremljanja programskih vsebin v njim 
prilagojenih tehnikah;  
– daje pobude in predloge skrbniškemu odboru za obravnavanje vprašanj s področja, ki se nanaša na 
programske vsebine in storitve za invalide;  
– daje pobude in predloge glede programskih vsebin in storitev, namenjenih invalidom;  
– opravlja druge naloge s področja programskih vsebin in storitev za invalide, kadar tako določa statut.  

(3) Pobude in predloge programskega odbora za invalide, navedene v prejšnjem odstavku, sta 
skrbniški odbor in uprava dolžni obravnavati in se do njih opredeliti.  

(4) Člane programskega odbora za invalide imenuje nacionalni svet invalidskih organizacij. Mandatna 
doba članov programskega odbora je pet let. Oseba je lahko imenovana za člana programskega 
odbora največ dvakrat.  

(5) Član programskega odbora za invalide ne more biti nihče izmed vodilnih in vodstvenih delavcev 
RTV Slovenija.  

31. člen 
(svet delavcev) 

(1) Na RTV Slovenija deluje svet delavcev. Zanj se uporabljajo določila zakona, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju, razen če niso s tem zakonom ali kolektivno pogodbo RTV Slovenija 
posamezne zadeve urejene drugače.  

(2) Predstavnik sveta delavcev je vedno vabljen na seje skrbniškega odbora. Prejema vsa gradiva za 
seje teh organov ter ima na sejah pravico do podajanja stališč sveta delavcev o gradivih, ki so 
predmet obravnave.  
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(3) Skrbniški odbor in uprava RTV Slovenija sta dolžna obveščati, se skupno posvetovati in predložiti v 
soodločanje vse odločitve iz svojih pristojnosti na način kot to določa zakon, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju. Svet delavcev ima pravico do zadržanja odločitev uprave in skrbniškega 
odbora v primerih, ko so bile odločitve sprejete brez obveščanja, posvetovanja ali niso bile predložene 
v soodločanje svetu delavcev, kakor to določa zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.   

32. člen 
(varuh pravic gledalcev, poslušalcev in uporabnikov storitev) 

(1) Skrbniški odbor na podlagi javnega natečaja imenuje varuha pravic gledalcev, poslušalcev in 
uporabnikov storitev RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: varuh). Za varuha je lahko imenovana 
oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za imenovanje članov skrbniškega odbora. Zanj veljajo smiselno 
vse omejitve, določene v petem in šestem odstavku 24. člena tega zakona. 

(2) Varuh obravnava pritožbe in predloge gledalcev, poslušalcev in uporabnikov storitev RTV Slovenija 
in najmanj štirikrat na leto pripravi poročilo, ki ga predloži v obravnavo skrbniškemu odboru. 

(3) Mandat varuha je pet let. Oseba je lahko imenovana za varuha največ dvakrat.  

(4) Varuh ne more biti član organov upravljanja in nadzora RTV Slovenija. 

(5) Postopek imenovanja in razrešitve ter delovanje varuha se podrobneje uredi s statutom RTV 
Slovenija. 

33. člen 
(statut RTV Slovenija) 

(1) S statutom RTV Slovenija se določijo zlasti: 
– organizacija RTV Slovenija in njena členitev na notranje organizacijske enote; 
– organi RTV Slovenija in njihove pristojnosti; 
- kategorije in skupine vodilnih in vodstvenih delavcev RTV Slovenija in njihove pristojnosti; 
– pogoji za imenovanje in razrešitev predsednika in članov uprave v skladu z zakonom; 
– pogoji za imenovanje in razrešitev odgovornih urednikov in drugih urednikov ter njihovo delovno 
področje v skladu z zakonom; 
– pogoji za imenovanje in razrešitev drugih vodstvenih delavcev ter njihovo delovno področje in 
pristojnosti v skladu z zakonom; 
– splošni akti, ki jih morajo sprejeti skrbniški odbor in uprava; 
– druga statusna vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom; 
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje RTV Slovenija. 

(2) Statut RTV Slovenija se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

V. FINANCIRANJE RTV SLOVENIJA 

34. člen 
(sredstva za delovanje RTV Slovenija ) 

RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti iz: 
– plačil prispevka za programe in storitve RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV prispevek); 
– opravljanja tržnih dejavnosti;  
– naslova sponzoriranja in donatorstva; 
– drugih virov, skladno z zakonom in statutom RTV Slovenija. 

35. člen 
(financiranje iz RTV prispevka) 

Iz RTV prispevka se financirajo:  
– dejavnost RTV Slovenija, ki jo kot javno službo določa ta zakon; 
– obveznost sofinanciranja regionalnih informativnih vsebin po 39. členu tega zakona;  
– obveznost sofinanciranja filmske produkcije po 40. členu tega zakona; 
– odkup del neodvisnih producentov po 41. členu tega zakona; 
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- obveznosti arhiviranja, digitalizacije in obnove filmskega gradiva po 8. členu tega zakona.  

36. člen 
(druga finančna pravila) 

(1) Znesek nadomestila, ki ga letno prejme RTV Slovenija za opravljanje javne službe, sme presegati 
skupne stroške iz naslova opravljanja javne službe na letni ravni (v nadaljnjem besedilu: čezmerno 
nadomestilo). 

(2) Če letni znesek nadomestila, zbranega v preteklem letu, za več kot deset odstotkov presega 
skupne stroške iz naslova opravljanja javne službe v preteklem letu, se presežek nad desetimi 
odstotki skupnih stroškov iz naslova opravljanja javne službe v preteklem letu nameni bogatitvi 
programskih vsebin in storitev, razvoju in uvajanju tematskih sporedov, novih programskih vsebin in 
pomembnih novih storitev ter uvajanju novih tehnologij. 

(3) Uprava lahko predlaga skrbniškemu odboru povišanje odstotka iz prvega odstavka tega člena. 
Skrbniški odbor sprejme odločitev in določi višino, pogoje upravljanja in uporabe zneskov čezmernega 
nadomestila, kadar je čezmerno nadomestilo namenjeno enkratnim večjim izdatkom, ki bodo potrebni 
za izvajanje javne službe, in so kot takšni opredeljeni v dveletnem programsko-poslovnem načrtu iz 
28. člena tega zakona. 

(4) Čezmerno nadomestilo se sme uporabljati izključno za financiranje dejavnosti javne službe. 

37. člen 
(RTV prispevek) 

(1) Fizične osebe: 

(a)  Zavezanka ali zavezanec za plačilo prispevka za programe in storitve RTV Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec) je polnoletna fizična oseba rezident, ki je zavezanec za plačilo dohodnine po 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov fizičnih oseb. 

(b) Zavezanec iz prejšnjega odstavka plačuje prispevek za programe in storitve RTV Slovenija (v 
nadaljevanju: RTV prispevek) v višini 0,5 odstotka letno od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki 
Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Republike Slovenije.  

(c) Akontacija RTV prispevka iz prejšnjega odstavka se plačuje na mesečni ravni tako, da se njegova 
višina odmeri od dohodkov zavezanca, ki so podlaga za odmero dohodnine za preteklo leto brez 
zmanjšanja osnove za olajšave, ki jih sicer uveljavlja posamezni zavezanec, ter se razdeli na 12 
enakih mesečnih plačil.   

(d) Za plačilo akontacije RTV prispevka z davčnim odtegljajem je zavezana oseba, ki izplačuje 
dohodke, obdavčljive po zakonu, ki ureja davek od dohodkov fizičnih oseb. Akontacijo RTV prispevka 
nakaže neposredno na račun RTV Slovenija.  

(2) Pravne osebe:  

(a)  Zavezanec za plačilo prispevka za programe in storitve RTV Slovenija je pravna oseba, ki je 
rezident Republike Slovenije, in je zavezanec za plačilo davka po zakonu, ki ureja davek od dohodkov 
pravnih oseb.  

(b) Zavezanec iz prejšnjega odstavka plačuje prispevek za programe in storitve RTV Slovenija (v 
nadaljevanju: RTV prispevek) v višini 1 odstotka letno od osnove za odmero davka od pravnih oseb, ki 
se izračuna na podlagi vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo 
vir izven Slovenije.  

(c) Akontacija RTV prispevka  iz prejšnjega odstavka se plačuje na mesečni ravni tako, da se njegova 
višina odmeri od davčne osnove, ki je predstavljala osnovo za odmero davka od pravnih oseb za 
preteklo leto, ter se razdeli na 12 enakih mesečnih plačil.   

(d) Za pobiranje akontacije RTV prispevka so zavezani državni organi, pristojni za pobiranje davkov 
skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek v Republiki Sloveniji, in ki tako zbrana sredstva nakažejo 
neposredno na račun RTV Slovenija.  
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38. člen 
(oprostitve plačila) 

Plačila RTV prispevka so oproščeni: 
– invalidi s 100 % telesno okvaro; 
– invalidi z manj kot 100 % telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in 
tujo pomoč; 
– osebe, ki so trajno izgubile sluh in vid; 
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske 
delavnice - za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, 
učencev oziroma bolnikov; 
– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti. 

VI. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  

39. člen 
(sofinanciranje regionalnih informativnih programskih vsebin) 

(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu z letnim programsko-poslovnim načrtom objavi javni poziv za 
sofinanciranje radijskih in televizijskih regionalnih informativnih programskih vsebin, tako da so vsa 
regionalna območja v Republiki Sloveniji enakomerno zastopana. 

(2) RTV Slovenija za izvedbo javnega poziva in sofinanciranje izbranih programskih vsebin iz 
prejšnjega odstavka letno nameni sredstva v višini 3 % prihodkov, ki jih je sama prejela za izvajanje 
javne službe na področju medijev v preteklem letu. 

(3) Javni poziv iz prvega odstavka tega člena se izvede na podlagi splošnega akta, ki ga sprejme 
skrbniški odbor.  

(4) Skrbniški odbor ob smiselni uporabi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo v 
delu, ki ureja postopek javnega poziva, ter zakona, ki ureja medije, v splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka določi postopek, pogoje in merila javnega poziva. 

40. člen 
(sofinanciranje filmske produkcije) 

(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu z letnim programsko-poslovnim načrtom objavi javni razpis za 
financiranje izdelave filmov neodvisnih producentov za predvajanje v svojih televizijskih sporedih in so 
lahko dostopni v njenih spletnih storitvah.  

(2) RTV Slovenija za izvedbo javnega razpisa letno nameni sredstva v višini najmanj 7 % prihodkov, ki 
jih je sama prejela za izvajanje javne službe na področju medijev v preteklem letu. 

(3) Javni razpis se izvede na podlagi splošnega akta, ki ga sprejme skrbniški odbor, o postopku in 
izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje slovenske filmske produkcije. 

(4) Skrbniški odbor ob smiselni uporabi zakona, ki ureja delovanje Slovenskega filmskega centra, 
javne agencije Republike Slovenije, v splošnem aktu določi postopek, pogoje in merila javnega 
razpisa. 

41. člen 
(odkup del neodvisnih producentov) 

(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu z letnim programsko-poslovnim načrtom objavi javni razpis za 
odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki imajo ta status v skladu z zakonom, ki 
ureja področje medijev, in so namenjena predvajanju v televizijskih sporedih RTV Slovenija ter so 
lahko dostopna v njenih spletnih storitvah.  

(2) RTV Slovenija za izvedbo javnega poziva letno nameni sredstva v višini 2% odstotkov prihodkov, ki 
jih je sama prejela za izvajanje javne službe na področju medijev v preteklem letu. 
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(3) Javni razpis se izvede na podlagi splošnega akta, ki ga sprejme skrbniški odbor.  

(4) Skrbniški odbor ob smiselni uporabi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo v 
delu, ki ureja postopek javnega razpisa, ter zakona, ki ureja medije, v splošnem aktu določi postopek, 
pogoje in merila javnega razpisa. 

42. člen 
(prednost pri podelitvi frekvenc) 

RTV Slovenija ima za izvajanje javne službe po tem zakonu prednost pri podelitvi prostih frekvenc, ki 
jih nujno potrebuje za izvajanje javne službe. Pridobiva jih brez javnega razpisa z odločbo organa, 
pristojnega za nadzor nad elektronskimi komunikacijami. Organ izda odločbo ob uporabi določb 
zakona, ki ureja elektronske komunikacije. RTV Slovenija ne sme z morebitnimi tako pridobljenimi 
prostimi zmogljivostmi razpolagati na način, ki bi izkrivljal konkurenco na trgu.  

43. člen 
(obveznost območne pokritosti) 

(1) Nacionalni televizijski sporedi morajo preko prizemeljskega omrežja pokrivati ozemlje, kjer živi 
najmanj 99 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije. 

(2) Nacionalni radijski sporedi morajo preko prizemeljskega omrežja pokrivati ozemlje, kjer živi 
najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije. 

(3) Radijski in televizijski programi za avtohtoni narodni skupnosti v Republiki Sloveniji morajo biti 
dostopni na najmanj 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne 
skupnosti. 
(4) Operaterji, ki v skladu z določili zakona o medijih izdajateljem omogočajo razširjanje programskih 
vsebin do zainteresirane javnosti, morajo svojim uporabnikom zagotoviti prednostni dostop do vseh 
televizijskih in radijskih sporedov RTV Slovenija. Pri razporejanju posameznih sporedov operaterji ne 
smejo ravnati diskriminatorno in v nasprotju z javnim interesom. Sporedov RTV Slovenija ne smejo 
ločevati v različne programske skupine, ampak jih morajo skupaj umestiti v tisto programsko skupino, 
ki je na vrhu seznama programskih skupin, in je uporabnikom v okviru storitev elektronskega 
programskega vodiča najhitreje in najlažje dostopna. Prav tako televizijskih in radijskih sporedov RTV 
Slovenija ne smejo izločati iz paketov, ki jih ponujajo svojim uporabnikom.      

(5) V okviru pokritosti iz tega člena morajo nacionalni radijski sporedi pokrivati vse avtoceste in ostale 
pomembnejše prometnice na dovolj visoki tehnološki ravni za kakovosten mobilni sprejem signala. 

(6) Programske vsebine za obveščanje tuje javnosti morajo biti dostopne v vseh večjih krajih v 
Republiki Sloveniji, v turističnih središčih in prometnih vozliščih. 

VII. DRUGE PROGRAMSKE ZAHTEVE IN OMEJITVE 

44. člen 
(volilna kampanja) 

(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del programskega časa 
za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. 

(2) Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, je enak za vse. Prav tako so enaki 
pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj. 

(3) RTV Slovenija najpozneje 15 dni po razpisu volitev v državni zbor ali evropski parlament, volitev za 
predsednika republike ali lokalnih volitev javno objavi način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev 
kandidatov, političnih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega člena. 
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45. člen 
(politična propaganda) 

(1) V sporedih in storitvah RTV Slovenija ni dovoljena politična propaganda.  

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je politična propaganda dovoljena v času volilne 
kampanje v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.  

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se lahko politično propagandna sporočila objavijo samo z 
navedbo naročnika. Za vsebino takega sporočila je odgovoren naročnik. 

(4) Politična propaganda po tem zakonu so politično propagandna sporočila in druge oblike politične 
propagande, katerih namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju na volitvah ali 
referendumu.  

46. člen 
(verska propaganda) 

(1) V sporedih in storitvah RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda.  

(2) Verska propaganda po tem zakonu so oglasi verskih skupnosti, v skladu z zakonom, ki ureja 
medije. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen
(prehod na konstituiranje skrbniškega odbora) 

(1) Skrbniški odbor se mora konstituirati v skladu s tem zakonom najkasneje v 100 dneh po njegovi 
uveljavitvi.

(2) Predsednik republike mora v 8 dneh po uveljavitvi tega zakona v nacionalnih programih RTV 
Slovenija objaviti poziv subjektom iz 25. in 29. člena tega zakona, ki imajo pravico predlagati 
kandidate za člane skrbniškega odbora in programskih odborov RTV Slovenija, da mu v roku 15 dni 
po objavi poziva posredujejo svoje predloge skupaj z utemeljitvijo in pisnim soglasjem predlaganih 
kandidatov.

(3) Prvo sejo skrbniškega odbora skliče generalni direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, 
najkasneje v 8 dneh po imenovanju. Prve seje programskih odborov RTV Slovenija skliče generalni 
direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po imenovanju.

(4) Do konstituiranja skrbniškega odbora nadaljujeta z delom programski in nadzorni svet RTV 
Slovenija v sestavi in s pristojnostmi, ki jih imata do uveljavitve tega zakona.

                                                                            48. člen
(rok za sprejetje novega statuta)

Skrbniški odbor mora najpozneje v šestih mesecih po konstituiranju sprejeti nov statut RTV Slovenija.

49. člen
(razpis in izbira predsednika uprave)

(1) Skrbniški odbor mora najpozneje v 8 dneh po konstituiranju razpisati mesto predsednika uprave 
RTV Slovenija.

(2) Do sprejema novega statuta se za postopek izbire in imenovanja predsednika uprave uporabi 
naslednji postopek:

(a) skrbniški odbor glasuje tako, da ima vsak član odbora pravico glasovati za enega kandidata; 
glasovanje je javno; izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov skrbniškega odbora;
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(b) če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu glasuje o tistih treh 
kandidatih, ki so v prvem krogu dobili največ glasov; če tudi v drugem krogu ni bil izvoljen noben 
kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita dva kandidata z največjim številom glasov, dobljenih v 
drugem krogu; če v tretjem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v četrtem krogu glasuje o 
kandidatu, ki je dobil v tretjem krogu največ glasov;

(c) če tudi v četrtem krogu noben izmed kandidatov ni dobil dovolj glasov, lahko skrbniški odbor 
sklene, da bo vnovič glasoval v roku 15 dni o kandidatih, ki sta dobila največje število glasov; pred 
vnovičnim glasovanjem skrbniški odbor na seji omogoči obema kandidatoma iz tretjega kroga 
predstavitev njunega koncepta; če tudi pri vnovičnem glasovanju ni bil izvoljen noben izmed 
kandidatov, se razpis ponovi.

(3) Za kandidata za predsednika uprave se smiselno uporabljajo pogoji, določeni v 18. členu tega 
zakona.

(4) Predsednik uprave RTV Slovenija mora najpozneje v 8 dneh po svojem imenovanju objaviti razpis 
za izbiro članov uprave.

(5) Do imenovanja predsednika oziroma članov uprave RTV Slovenija po tem zakonu opravljajo svojo 
funkcijo generalni direktor ter direktor radijskih oziroma televizijskih programov kot vršilci dolžnosti s 
pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve tega zakona.

50. člen
(razpis za mesta odgovornih urednikov)

(1) Uprava RTV Slovenija mora najpozneje v 8 dneh po uveljavitvi novega statuta RTV Slovenija 
razpisati mesta odgovornih urednikov. 

(2) Odgovorni uredniki nadaljujejo z delom do izteka svojega mandata, razen v primerih, ki jih določi 
statut.


51. člen
(veljavnost drugih zakonov in predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 
(Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005) in Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija – ZRTVS-1A (Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 2014).

(2) Z dnem uveljavitve financiranja RTV Slovenija po 37. členu tega zakona preneha veljati 41.a člen 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2008 in 2009 – ZIPRS0809-B (Uradni list RS, št. 26/09 z dne 6. 4. 2009).

(3) Z dnem uveljavitve financiranja RTV Slovenija po 37. členu tega zakona preneha veljati prvi 
odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru - ZSFCJA (UL RS št. 77/10, 40/12, 63/16 in 
31/18).  

(4) Do sprejema statuta iz 33. člena tega zakona se glede notranje organizacije in poslovanja 
uporabljajo določbe veljavnega statuta, če ta zakon ne določa drugače.

52. člen
(prehod na nov sistem financiranja)

(1) Financiranje RTV Slovenija po določilih 37. člena tega zakona se začne izvajati najpozneje v 3 
mesecih od uveljavitve tega zakona, oziroma z začetkom naslednjega koledarskega leta, če bi bil čas 
od dne uveljavitve tega zakona do konca koledarskega leta krajši od 3 mesecev.   

(2) Podlaga za izračun obveznosti fizičnih in pravnih oseb, zavezancev za plačilo RTV-prispevka po 
tem zakonu, so dohodki iz preteklega leta, glede na leto uveljavitve tega zakona.
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(3) Za prehodno obdobje od uveljavitve tega zakona do prehoda na nov način izračuna in plačevanja 
RTV-prispevka, se dosedanjim zavezancem določi mesečni znesek prispevka v višini 14 evrov.   

53. člen
(prehod na nov sistem sofinanciranja programskih vsebin)

Sofinanciranje dejavnosti in programskih vsebin ter odkup programskih vsebin po določilih 8., 39., 40. 
in 41. člena tega zakona se začne izvajati v letu, v katerem RTV Slovenija doseže polno financiranje 
po določilih 37. člena tega zakona.

54. člen
(prehod na nov sistem plač)

(1) Uprava in reprezentativni sindikati na RTV Slovenija morajo v treh (3) letih od uveljavitve tega 
zakona skleniti nov dogovor o sistemu plač zaposlenih na RTV Slovenija, ki bo upošteval določila in 
omejitve financiranja javne ustanove po tem zakonu, določila statuta RTV Slovenija, s katerimi bo 
opredeljena nova organiziranost javne ustanove, in na njej utemeljene spremembe akta o sistemizaciji 
delovnih mest.

(2) Do sklenitve dogovora o novem sistemu plač za zaposlene na RTV Slovenija še vedno veljajo 
določila zakona o sistemu plač v javnem sektorju in drugi predpisi, ki določajo plače zaposlenih v 
javnem sektorju.  

55. člen
(veljavnost zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

© Besedilo tega zakona je intelektualna lastnina predlagateljev, ki so navedeni v sporočilu javnosti in 
pozivu strokovnim ustanovam, posameznim znanstvenikom in raziskovalcem, ustanovam in 
zainteresiranim javnostim, da sodelujejo v javni razpravi o predloženi vsebini. Tega besedila ni 
dovoljeno spreminjati, uporabljati po delih ali ga uporabljati na način, ki bi pomenil nenatančno, 
napačno ali lažnivo razlago vsebine, ki bi bila v nasprotju z zapisanim ali z obrazložitvijo 
predlagateljev, ki je priloga temu zakonu. 
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