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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 

dne 6/10-1994 

 

s k l e n i l o : 

 

Zadrži se izvršitev drugega odstavka 31. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 

18/94) do končne odločitve o njegovi ustavnosti. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

G. Žarko Petan je pri Vrhovnem sodišču vložil zahtevo po drugem odstavku 157. člena Ustave in 66. 

členu Zakona o upravnih sporih proti sklepu Sveta RTV Slovenija, s katerim ni bilo potrjeno njegovo 

imenovanje za generalnega direktorja RTV Slovenija. S tem naj bi ta dokončni posamični akt, sprejet 

na podlagi drugegaodstavka 31. člena Zakona o RTV Slovenija, posegel v njegove ustavne pravice. 

 

Vrhovno sodišče je menilo, da določba drugega odstavka 31. člena Zakona o RTV Slovenija ni v 

skladu z 2. in 155. členom Ustave, zato je na podlagi 156. člena Ustave postopek prekinilo in vložilo 

zahtevo za presojo ustavnosti. Predlaga tudi, da Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvršitev 

izpodbijane zakonske določbe, z utemeljitvijo, da bo v primeru njene razveljavitve lahko nastala 

nepopravljiva škoda in negotov pravni položaj tako za g. Žarka Petana, katerega mandat ni bil potrjen, 

kot tudi za novega generalnega direktorja, ki bi ga v tem času Svet imenoval in Državni zbor k 

imenovanju dal soglasje. 

 

Državni zbor na zahtevo še ni odgovoril. 

 

B. 

 

Po določbi prvega odstavka 31. člena Zakona o RTV Slovenija opravlja funkcijo generalnega 

direktorja RTV tudi po uveljavitvi tega zakona dosedanji generalni direktor, imenovan po prej 

veljavnem zakonu o RTV (Ur. l. RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90). V spornem drugem odstavku pa 31. 

člen določa, da mora ne glede na določbo prvega odstavka novokonstituirani Svet potrditi njegovo 

imenovanje. Kolikor ga ne potrdi, mora razpisati mesto generalnega direktorja. Ta določba je bila v 

prvem delu tudi že izvršena: Svet imenovanja dosedanjega generalnega direktorja ni potrdil, imenoval 

je vršilca dolžnosti in razpisal mesto generalnega direktorja. Javni razpis je zaključen, ni pa še 

opravljena izbira med prijavljenimi kandidati, imenovanje izbranega in pridobitev soglasja Državnega 

zbora. Izbira in imenovanje direktorja sta samo zadnje dejanje oziroma akt predpisanega razpisnega 

postopka. Zato v tem delu določba drugega odstavka 31. člena še ni v celoti izvršena. 

 

Ustava v 161. členu določa, da lahko Ustavno sodišče pod pogoji, ki jih določa zakon, do končne 

odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje akta, katerega ustavnost ali zakonitost presoja. Zakon o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v 39. členu kot pogoj določa obstoj nevarnosti za 

nastanek težko popravljivih škodljivih posledic. 

 

Z imenovanjem novega generalnega direktorja bi temu v primeru poznejše razveljavitve izpodbijane 

zakonske določbe lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, če bi se izkazalo, da ima takšna 

razveljavitev za posledico pravico prejšnjega direktorja, da ponovno zasede to mesto. Ne gre pa 

prezreti predvsem posledic, ki z negotovim dejanskim in pravnim stanjem lahko nastanejo za javni 
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zavod RTV Slovenija. Imenovanje direktorja, katerega pravni položaj je že ob imenovanju negotov, ne 

omogoča normalnega opravljanja poslovodne funkcije, ki se opravlja v tem primeru v splošnem, 

javnem interesu. 

 

Glede na naravo izpodbijane norme zadržanje njene izvršitve v še neizvršenem delu pomeni, da do 

končne odločitve Ustavnega sodišča imenovanje novega generalnega direktorja ni možno, pa tudi ne 

vzpostavitev mandata prejšnjemu direktorju. Taka posledica predstavlja neprimerno manjšo škodo kot 

zadržanje, ki bi se ob končni odločitvi izkazalo za neutemeljeno, saj bo do takrat to funkcijo opravljal 

že imenovani vršilec dolžnosti generalnega direktorja. 

 

C. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču v sestavi: 

predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki 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 soglasno. 

 

 

Predsednik: 

dr. Tone Jerovšek 

 


