
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-354/04-34 

Datum: 20. 1. 2005 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Andreja Posavca iz Maribora, Janeza Korelca iz 

Ljubljane, Daneta Lobode iz Ljubljane, Branka Ferša iz Maribora, Olge Brlek iz Maribora, Vere Ciglar 

iz Maribora, Ljubice Bogatin iz Maribora, Dragice Mlakar iz Maribora, Janeza Leve iz Maribora, Antona 

Urbanije iz Marjete na Dravskem polju, Frančiške Ţvikart iz Ruš, Zofije Klep iz Maribora, Maje Šetina 

iz Ljubljane, Kristjana Sancina iz Ljubljane, Alenke Šetina iz Ljubljane, Damjane Štrubelj iz Ljubljane, 

Kaje Radeta iz Ljubljane, Zdravka Dundoviča iz Domţal, Borisa Ferka iz Maribora, Sonje Poteţ iz 

Bistrice ob Dravi, Milice Gobec iz Maribora, Rosvite Zorjan iz Maribora, Marije Zajc iz Spodnjega 

Dupleka, Alojza Zajca iz Spodnjega Dupleka, Zdravka Kreslina iz Spodnjega Dupleka, Davida Kreslina 

iz Spodnjega Dupleka, Paule Pongrac iz Ljubljane, Borisa Bukovca iz Ljubljane in Tomislava Zoppeta 

iz Ljubljane na seji dne 20. januarja 2005  

 

sklenilo: 

 

Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni 

list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se zavrnejo. 

 

Obrazloţitev 

 

A. 

 

1. Pobudniki izpodbijajo 15. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju ZRTVS). Vsi v 

svojih pobudah navajajo, da izpodbijani člen določa obvezno plačilo naročnine za vsakega lastnika 

televizijskega in radijskega sprejemnika (v nadaljevanju RTV sprejemnik), čeprav sprejemnika nista 

namenjena izključno gledanju in poslušanju radijskih in televizijskih programov (v nadaljevanju RTV 

programov), temveč tudi uporabi z video in DVD predvajalniki ter predvajanju zgoščenk in kaset. 

Zatrjujejo, da Zakon onemogoča uporabo RTV sprejemnikov za druge namene. To pa naj bi pomenilo 

kršitev 33. člena Ustave, še zlasti zato, ker bi lahko Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju RTV 

Slovenija) svoje programe kodirala. 

 

B. 

 

2. Ker pobudniki izpodbijajo isto določbo ZRTVS, je Ustavno sodišče vse pobude zdruţilo zaradi 

skupnega obravnavanja in odločanja. 

 

3. Ustavno sodišče je v odločbah št. U-I-174/94 z dne 23. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98 in OdlUS 

VII, 163) in št. U-I- 238/99 z dne 9. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 113/2000 in OdlUS IX, 257) ţe 

presojalo ustavnost 15. člena ZRTVS. Na podlagi strogega testa sorazmernosti je presodilo, da je 

ureditev, po kateri obveznost plačila naročnine ni odvisna od dejanske uporabe, temveč od moţnosti 

sprejemanja vsaj enega programa RTV Slovenija, ustavno dopustna. Navedlo je, da ta obveznost 

izvira iz odločitve zakonodajalca, da zagotovi obstoj in delovanje javnega (neprofitnega) radia in 

televizije. V nadaljevanju je utemeljilo, zakaj je takšna ureditev potrebna in torej ustavno dopustna, pri 

tem pa je upoštevalo tudi vlogo RTV Slovenija pri ohranjanju slovenske nacionalne in kulturne 

identitete. Nato je presodilo, da je obveznost plačevanja RTV naročnine primeren in nujen poseg za 

uresničitev tega ustavno dopustnega cilja (19., 20. in 22. točka odločbe št. U-I-174/94). 

 

4. Ustavno sodišče je v navedenih odločbah presodilo tudi, da izpodbijani člen ni v neskladju s pravico 

do zasebne lastnine po 33. členu Ustave. Na takšno odločitev Ustavnega sodišča tudi ne morejo 

vplivati navedbe pobudnikov, da so izpodbijane določbe v neskladju z navedeno ustavno pravico zato, 

ker obstajajo še drugi moţni načini uporabe RTV sprejemnikov. Te navedbe so neutemeljene, saj je 
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RTV sprejemnike treba obravnavati glede na njihov temeljni namen, ki je v tem, da omogočajo 

spremljanje RTV programov. 

 

5. Pobudniki z navedbami, s katerimi utemeljujejo razloge, zaradi katerih naj bi bil 15. člen ZRTVS v 

neskladju z Ustavo, ne navajajo ničesar novega, česar ne bi Ustavno sodišče upoštevalo ţe v 

navedenih odločbah. Zato je Ustavno sodišče pobude zavrnilo kot očitno neutemeljene. 

 

C. 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam 

Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka 

Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Joţe Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

Podpredsednica 
dr. Mirjam Škrk 


