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Zakon o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 
    

(pristojnosti in naloge pokrajine z uvodnimi pojasnili) 

(osnutek) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

Uradni list RS, št. 96/05, 109/05-ZDavP, 105/06 – odl. US, 

26/09-ZIPRS0809-B, 9/14 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1  Imenuje člana programskega sveta Radiotelevizije Slovenije. 17. člen* 3 

2  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za financiranje dela 

regionalnih programov v deležu, ki se ne financira iz prispevka. 

30. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

   

tč. akti pokrajinskega sveta pokrajine  določba pojasnilo 

    

1  Sklep o imenovanju člana programskega sveta Radiotelevizije 

Slovenije. 

17. člen* 3 

2  Proračun pokrajine. 30. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o Radioteleviziji Slovenije 

ZRTVS-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ ima finančne posledice za državni 

proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o Radioteleviziji 

Slovenije /ZRTVS-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

 

1 Zakon o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ ureja status Radiotelevizije Slovenije, ki je javni 

zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in 

televizijske dejavnosti, določeno z ZRTVS-1, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in 

kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih 

narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v 

Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu z ZRTVS-1 in Statutom RTV Slovenija ter 

zakonom, ki ureja področje medijev (1. člen ZRTVS-1) 

 

3.1 Dejavnost RTV Slovenija 

 

3.1.1 Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti 

 

2 V skladu z določili 3. člena ZRTVS-1 obsega javna služba na področju radijske in televizijske 

dejavnosti ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje: • dveh nacionalnih televizijskih 

programov; • treh nacionalnih radijskih programov; • radijskih in televizijskih programov regionalnih 

centrov v Kopru in Mariboru; • po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in 

madžarsko narodno skupnost ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost; • 

radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za 

slovenske izseljenke in izseljence in zdomce, radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; • 

teleteksta, internetnega in mobilnega portala. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

 

Prvi odstavek 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'3. člen 

(1) Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje: 

• enega nacionalnega televizijskega programa, 

• enega regionalnega televizijskega programa RTV centrov v Ljubljani, Kopru in Mariboru; 

• treh nacionalnih radijskih programov; 

• radijskih programov RTV centrov v Ljubljani, Kopru in Mariboru; 

• po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost (v 

nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično 

skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome); 

• radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za 

slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce; 

• radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; 

• teleteksta, internetnega in mobilnega portala. 

 

3.2 Vodenje in upravljanje ter nadzor 

 

3.2.1 Programski svet RTV Slovenije 

 

3 V skladu z določili 17. člena ZRTVS-1 so v Programski svet RTV Slovenija lahko izvoljene 

oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, 

izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k 

dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini. 

Programski svet sestavlja 29 članov, od katerih: • enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 

enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; • enega člana imenuje Slovenska akademija 

znanosti in umetnosti; • dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih 
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skupnosti; • tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, 

da so zastopane informativna dejavnost, kulturno umetniška dejavnost in tehnika; • pet članov 

imenuje državni zbor na predlog političnih strank, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati 

zastopanost strank v državnem zboru; • 16 članov imenuje državni zbor na predlog gledalcev in 

poslušalcev programov RTV Slovenija; univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma 

njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih 

organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik. Ustreznost 

kandidatov in izpolnjevanje pogojev se izkazuje z dokazili, ki so določena v besedilu javnega 

poziva. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ 

 

Šesti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ se spremeni tako, da se 

glasi: 

'(6) Programski svet sestavlja 29 članov, od katerih: 

• enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 

• enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; 

• enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti; 

• dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti; 

• tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenije na neposrednih volitvah tako, da so 

zastopane informativna dejavnost, kulturno umetniška dejavnost in tehnika; 

• pet članov imenuje državni zbor na predlog političnih strank, pri čemer mora v največji možni 

meri upoštevati zastopanost strank v državnem zboru; 

• šest članov imenuje državni zbor na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija; 

univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja 

umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen 

političnih strank in njihovih organizacijskih oblik. Ustreznost kandidatov in izpolnjevanje 

pogojev se izkazuje z dokazili, ki so določena v besedilu javnega poziva; 

• deset članov imenujejo pokrajine izmed prebivalk oziroma prebivalcev na območju pokrajine na 

podlagi javnega poziva.' 

 

3.3 Financiranje 

 

4 V skladu z določili 30. člena ZRTVS-1 pridobiva RTV Slovenija sredstva za izvajanje svojih 

dejavnosti: • iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija; • iz tržnih dejavnosti; • iz sredstev 

državnega proračuna; • iz sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTV-1/ 

 

30. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

’30. člen 

(1) RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti: 

• iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: prispevek); 

• iz tržnih dejavnosti; 

• iz sredstev državnega proračuna; 

• iz sredstev proračunov pokrajin, 

• iz sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom. 

(2) Iz državnega proračuna se financirajo: 

• del narodnostnih programov, v deležu, ki se ne financira iz prispevka; 

• del programov RTV Slovenije za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence 

in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deležu, ki se ne financira iz 

prispevka; 

• posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena ter posamezni 

projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v 

delih, ki se ne financirajo iz prispevka. 

(3) Iz proračunov pokrajin se financirajo: 

• del regionalnih programov, v deležu, ki se ne financira iz prispevka. 

(4) Iz prispevka se financira dejavnost RTV Slovenije, ki jo kot javno službo določa ta zakon, razen v 

delih, ko se ta dejavnost glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena financira iz državnega 

proračuna.' 
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Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, pristojnosti, Radiotelevizija Slovenije.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZRTVS-1 - Zakon o Radioteleviziji Slovenija /ZRTVS-1/ (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 

96/05, 109/05-ZDavP, 105/06 – odl. US, 26/09-ZIPRS0809-B, 9/14). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o Radioteleviziji Slovenija /ZRTVS-1/ (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 96/05, 109/05-

ZDavP, 105/06 – odl. US, 26/09-ZIPRS0809-B, 9/14). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208

