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13. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 

13. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 21. julija 2022. 
Poslanke in poslanci so  ob vnovičnem odločanju o noveli zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (RTVS), na katero je DS v sredo vložil odložilni veto, novelo potrdili. 
Ponovno so poslanci odločali tudi o  Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih 
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Slednji je prav tako 
dobil zadostno podpro ob ponovnem odločanju. 

Predlog za odločanje o odložilnem vetu na vladno novelo zakona o RTVS je vložila skupina 
državnih svetnikov s prvopodpisanim Matjažem Gamsom. Med drugim jih moti hitrost pri 
menjavi organov odločanja v zavodu. Tem namreč mandat po zakonu preneha veljati z dnem 
uveljavitve novele, medtem ko se novouvedeni svet RTVS konstituira najpozneje v roku 60 
dni. To po mnenju DS predstavlja nerazumno kratek čas. 

Po navedbah vlade pa je namen novele spremeniti zdajšnji način upravljanja in vodenja 
zavoda tako, da se strankarska politika umakne iz njega, da se onemogoči politično 
podrejanje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve ter da se zavod vrne javnosti in 
zaposlenim, je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Novela po navedbah ministrstva za 
kulturo povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe, krepi vlogo varuha pravic gledalcev in 
poslušalcev ter upošteva priporočila Evropske komisije o stanju pravne države na področju 
medijev. 

Novela med drugim namesto zdajšnjega 29-članskega programskega sveta in 11-članskega 
nadzornega sveta zavoda uvaja enotni svet s 17 člani. Med njimi ne bo nobenega imenoval 
DZ, medtem ko jih po zdaj veljavnem zakonu imenuje 21, od tega 16 na predlog gledalcev in 
poslušalcev ter civilne družbe, pet članov pa na predlog političnih strank 

Predlog za odložilni veto o  Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike 
ter zagotavljanje spoštovanja pravne države so vložili v Inženirski zbornici Slovenije, kjer jih 
predvsem moti poseganje v gradbeni zakon. Člani komisije DS za državno ureditev so 
pobudi na dopoldanski seji omenjene komisije prižgali zeleno luč. 

Komisija je opozorila, da zakon posega v 11 vsebinsko zelo različnih zakonov, zato uporaba 
t. i. omnibus pristopa ni utemeljena, je pobudo svetnikom na izredni seji DS predstavil 
predsednik komisije Rajko Fajt. Menijo, da bi bilo treba predlagane rešitve obravnavati 
ločeno, torej vsako zakonsko novelo posebej, kar bi pomembno prispevalo k pravni varnosti. 
Na komisiji so ugotovili, da so nekatere predlagane spremembe primerne, določenih zadev 
pa ne morejo podpreti, zato predlagajo, da se o zakonu še enkrat odloča. 
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