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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vladimirja Bogolina iz Loke pri Žusmu, ki ga 

zastopa Franc Pevec, odvetnik v Šentjurju, na seji dne 16.2.1995 

 

s k l e n i l o: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepov o višini RTV naročnine 

(Uradni list RS, št. 12/93, 28/93 in 17/94) se zavrže. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Pobudnik je z vlogo z dne 7.2.1994 Ustavnemu sodišču predlagal, da sprejme pobudo in začne 

postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o višini RTV naročnine (Uradni list RS, št. 12/93), 

kakor tudi morebitnih poznejših sklepov o višini RTV naročnine, ki bi bili sprejeti po vložitvi pobude. 

Izpodbijani sklep je po mnenju pobudnika protiustaven, ker zavezuje vse državljane k plačilu celotne 

RTV naročnine ne glede na število programov, ki jih lahko sprejemajo. Tako morajo polno RTV 

naročnino plačevati tudi naročniki, ki sprejemajo le prvi program RTV Slovenija. Izpodbijani sklep je po 

mnenju pobudnika tudi v nasprotju s 15. členom Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 

29/78, 39/85, 45/89 in 57/89), ki določa načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev pri sklepanju 

dvostranskih pogodb. 

 

Po 21. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) odloča Ustavno sodišče med 

drugim o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. 

Izpodbijani sklep je sprejel Svet RTV Slovenija. Ta sklep nima narave predpisa in tudi ne narave 

splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, temveč je akt poslovanja. Za presojo 

takšnih aktov pa Ustavno sodišče ni pristojno; morebitni spori v zvezi z izvajanjem naročniškega 

razmerja kot posebne vrste obligacijskega razmerja se rešujejo pred rednimi sodišči. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču v sestavi: 

predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. 

Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je 

sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik mag. Matevž Krivic, ki je dal odklonilno 

ločeno mnenje. 

 

 

Predsednik 

dr. Tone Jerovšek 

 

 

 

 
 


