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1. Glasoval sem proti sprejeti odločitvi v tistem delu, kjer razveljavlja dolžnost kabelskih distributerjev 

in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti kabelske distribucije, da dajejo RTV podatke o fizičnih osebah 

(del določbe prvega odstavka 15.e člena ZRTVS - druga alinea 1. točke izreka odločbe U-I-238/99). 

 

2. Razlogi za razveljavitev tega dela ZRTVS so navedeni v 24. točki obrazložitve. Nosilni razlog za ta 

del odločitve se glasi takole. Ker je domneva o imetništvu RTV sprejemnikov vezana na odjem 

električne energije, lahko RTVS vse navedene podatke pridobi že od distributerjev električne energije. 

Pridobivanje podatkov o naslovu iz evidenc pristojnih upravnih enot oziroma iz evidenc upravljalca 

centralnega registra prebivalstva (drugi odstavek 15.h člena ZRTVS) zato ni potrebno. Iz enakih 

razlogov ni potrebno pridobivanje podatkov o imenu, priimku in naslovu od oseb, ki opravljajo 

dejavnosti kabelske distribucije. Če je bil namen zbiranja podatkov od kabelskih distributerjev 

drugačen s tako pridobljenimi podatki je namreč mogoče preveriti resničnost izjav, danih na podlagi 

četrtega odstavka 15. člena ZRTVS pa tako zbiranje prav tako ni dovoljeno, zakon takšnega 

nadzornega namena zbiranja podatkov od distributerjev ne določa. 

 

3. Soglašam s tem, da RTV že na podlagi podatkov, ki so jih dolžni dati distributerji električne energije, 

lahko ustvari dovolj zanesljivo evidenco o tistih, za katere na podlagi četrtega odstavka 15. člena 

ZRTV velja ovržena domneva, da imajo RTV sprejemnik. Vendar je po določbi prvega odstavka 15. 

člena ZRTV dolžan plačevati prispevek za opravljanje RTV dejavnosti vsak, kdor ima radijski ali 

televizijski sprejemnik. Dolžnost plačevanja prispevka torej ni vezana na domnevo, ampak na 

dejansko imetništvo sprejemnika - domneva je le način za vzpostavitev osnovne evidence. Glede na 

to je logično, da RTV poleg tistih, za katere se domneva, da imajo sprejemnike, ustvarja tudi evidence 

tistih, pri katerih okoliščin, ki predstavljajo bazo domneve, ni, pa vendarle imajo sprejemnik. 

 

Res je, da bo večina tistih, za katere domneva ni obveljala, pa vseeno imajo sprejemnike - in so zato 

po jasni zakonski določbi dolžni plačevati prispevek - ravno med imetniki, ki so podali neresnično 

izjavo, da sprejemnika nimajo. Vendar namen razveljavljene določbe ni neposredno in tudi ne samo 

nadzor nad resničnostjo danih izjav, pač pa ustvarjanje popolne evidence o tistih, ki so po prvem 

odstavku 15. člena dolžni plačevati naročnino. Ravno za ta namen pa se po določbi 15. c člena (glej 

zlasti tudi naslov III.a poglavja: "Evidenca zavezancev za plačilo prispevka") lahko zbirajo podatki, 

navedeni v tem poglavju. 

 

4. Nisem torej mogel soglašati z nosilnim razlogom, zaradi katerega je bila določba 15.e člena ZRTV v 

tem delu razveljavljena. Zavedam pa se, da bi moralo sodišče, če bi glede tega vprašanja sprejelo 

moje stališče, presoditi morebitno neskladnost izpodbijane določbe z Ustavo še iz vseh drugih 

razlogov, ki so jih navedli pobudniki. Ta ocena bi zahtevala obsežno dodatno pravno ekspertizo in 

argumentacijo. S tem, da sem glasoval proti razveljavitvi, se nisem opredelil do vprašanja, ali pa je 

izpodbijana določba morebiti protiustavna iz kakšnega drugega razloga. 
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