Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-8/2020/5
Ljubljana, 9. 11. 2020

Predlog

ZAPISNIK
27. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki nje
bila 30. 9. 2020 ob 12.00 v sejni sobi 209/II Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 12.00 in končala ob 12.30.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, dr. Branka Kalenić Ramšak,
Janoš Kern, Bojan Režun in mag. Miroslav Ribič.
Odstotna: Tone Hrovat in Matjaž Švagan.
Ostali prisotni: Matej. T. Vatovec (PS Levica), Ivan Oven (MK), Bojan Veselinovič in
Bojan Šuštar (STA)
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 25. seje komisije
2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-A),
EPA 1273-VIII - skrajšani postopek
3. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1)
Zapisnik je bil potrjen.
AD 2)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni
agenciji, ki ga je v obravnavo v Državni zbor po skrajšanjem postopku predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom Mescem.
Namen predloga zakona je zagotoviti obveščenost mednarodne javnosti o dogajanju
v nevladnem sektorju v Sloveniji. Na ta način se širi opredelitev javne službe

objavljanja in arhiviranja vsebin v angleškem jeziku o delovanju nevladnih in
prostovoljskih organizacij.
Predstavnik Ministrstva za kulturo je poudaril, da se ministrstvo načeloma strinja s
vsebino predloga, vendar je opozoril na časovno smiselnost spreminjanja, saj je v
postopku vladni predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Slovenski tiskovni agenciji
(v nadaljevanju: STA), ki bi vključil tudi predlagano vsebinsko dopolnitev javne službe
tudi za področje nevladnih in prostovoljskih organizacij. V razpravi, v kateri je poleg
članov komisije sodeloval tudi predstavnik STA, je bilo izpostavljeno neskladje med
izrečenim s strani predstavnika pristojnega ministrstva in dejanskim predlogom
vladnega zakona, v katerem novice v angleškem jeziku ne bi bile več del javnega
servisa, ampak bi njihova objava v angleškem jeziku postala v celoti tržna dejavnost.
Predstavnik STA je posebej poudaril, da je ustvarjanje novic o dogajanju v Sloveniji v
angleškem jeziku, ki ga kot edina zagotavlja nacionalna agencija, pomembno okno v
svet, skozi katerega je Slovenija del mednarodnega prostora.
Komisija je poudarila, da je predlagana dopolnitev opredelitve javne službe v obliki
obveščanja svetovne javnosti tudi o delovanju nevladnih in prostovoljnih organizacij
skladna s pomenom civilne družbe in njene participacije pri vplivanju v procesu
odločanja - participativna demokracija in soodločanje državljanov je eden od
pomembnih temeljev Evropske unije. Komisija se je zavzela za to, da angleški servis
novic ostane del javne službe, za opravljanje katerega STA prejema nadomestilo.
Komisija je sprejela (7 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
1. Komisija predlog zakona podpira.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.
AD 3)
Ni bilo razprave.
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