Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-12/2021/13
Ljubljana, 27. 8. 2021

Predlog

ZAPISNIK
41. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki
je bila v sredo, 25. 8. 2021, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 10.00 in končala ob 11.00.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, dr. Branka Kalenić Ramšak,
Janoš Kern, Bojan Režun in Matjaž Švagan.
Odstotna: mag. Miroslav Ribič in Tone Horvat.
Ostali prisotni: Lidija Divjak Mirnik (Državni zbor), Uršula Menihi Dokl (Ministrstvo za
kulturo), Ciril Baškovič (Programski svet RTVS), Petra Bizjak Cirman (Svet delavcev
RTVS), Peter Kosmač (Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTVS) in Katja
Stamboldžioski (Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS).
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 37., 39. in 40. redne ter 10. in 11. izredne seje komisije
 Gradivo: predloge zapisnikov.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija
– druga obravnava, EPA 1168-VIII
 Gradivo: predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ, zapis javne
predstavitve mnenj o predlogu zakona.
3. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1)
Zapisniki so bili potrjeni (8 ZA, 0 PROTI).

A2)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki ga je v obravnavo vložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisani Brane Golubović).
S predlogom zakona se v 17. in 18. členu veljavnega zakona spreminjata način
imenovanja in sestava Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: RTVS), in sicer z 29 članov na 23. Programski svet bi po predlogu
sprememb sestavljalo pet članov, ki bi jih imenoval Državni zbor, dva bi imenoval
predsednik Republike, 16 članov pa bi imenovali civilna družba in strokovna javnost
ter zaposleni na RTVS (z zastopanostjo vseh treh dejavnosti: informativne, kulturnoumetniške in tehnike). Namen predlagatelja sprememb je povečati vlogo civilne
družbe v Programskem svetu in zmanjšati vpliv političnih strank. Predlog zakona
sledi načelu institucionalne avtonomnosti in neodvisnosti. Predlagatelj je v
obrazložitvi opozoril, da je RTVS javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega
pomena. Opravlja javno službo in prek različnih programov uresničuje demokratične,
socialne in kulturne potrebe državljanov. RTVS je zavezana izključno javnemu
interesu in ne parcialnim interesom različnih političnih strank.
Komisija se je seznanila s stališčem Vlade, ki predloga zakona ne podpira. Vlada
sicer podpira idejo o zmanjšanju števila članov Programskega sveta, vendar
ugotavlja, da zakonska novela prinaša parcialne rešitve, ki ne naslavljajo širše
problematike delovanja RTVS. Vlada namerava v naslednjih mesecih pripraviti
predlog zakona, ki naj bi problematiko javnega zavoda kompleksno uredil.
V razpravi so vabljeni predstavniki vodstva RTVS pojasnili, da so predlog zakona
sicer obravnavali, a se do njega niso opredelili; v razpravi pa so podprli določno
stopnjo depolitizacije RTVS in povečanje vpliva civilne družbe, pri čemer bi bilo treba
zagotoviti daljši prehodni rok za uveljavitev sprememb.
Predstavniki zaposlenih na RTVS so pozitivno ocenili predlog zmanjšanja
neposrednega vpliva politike na delovanje RTVS in zmanjšanje števila članov
Programskega sveta; ob tem opozarjajo še na 11-člansko sestavo Nadzornega sveta
in dejstvo, da RTVS soupravlja in nadzoruje 40 svetnikov. Spremembo sestave
Programskega sveta so ocenili z vidika zagotovitve večje učinkovitosti upravljanja
javnega zavoda. Glede deleža predstavnikov politike so predlagali večji vpliv
državljanov oz. volivcev tako, da bi bili v svet imenovani kandidati, izvoljeni z
absolutno večino. Izpostavljajo, da bi moral zakon predvideti večje sodelovanje med
Programskim in Nadzornim svetom. Opozorili so, da bi veljalo ponovno razmisliti o
njegovi sestavi glede na področja, ki naj bi jih člani zastopali; tako bi povečali število
predstavnikov zaposlenih, ki ustvarjajo programe na RTVS, upoštevajoč svojo
poklicno raznolikost, zlasti na kulturno-umetniškem področju. Poudarjajo tudi, da
predlog zakona ne naslavlja ključnih vprašanj iz delovanja in upravljanja RTVS, kot
npr. problematiko financiranja javnega zavoda, saj se prispevek RTVS ne usklajuje z
inflacijo, poleg tega pa zavod ni prejel sredstev iz sporazuma za razreševanje
stavkovnih zahtev iz leta 2018. Pomembno je, da ima tudi javni zavod RTVS
predpisane finančne pogoje za kakovostno uresničitev nalog javnega servisa. Zakon
o RTVS potrebuje celovito prenovo in odpravo vseh odprtih vprašanj ter opredelitev
novih temeljev za razvoj javnega zavoda v spremenjenih pogojih medijske industrije.
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Člani komisije so se v razpravi strinjali, da je zakon treba prenoviti, pri čemer je treba
posebno skrb nameniti sestavi Programskega sveta oziroma posebno pozornost
nameniti zmanjšanju vpliva politike na RTVS. Komisija meni, da predlog zakona ni
dodelan, zato je treba ponovno premisliti sestavo sveta v delu, ki predstavlja
zastopanost civilne družbe. Izpostavili so, da je treba pri imenovanju predstavnikov v
Programski svet v obzir vzeti način in obliko organiziranja civilne družbe oz.
strokovne javnosti, kot na primer na področju kulture, kjer vidnejšo vlogo predstavlja
Kulturniška zbornica Slovenije, in na področju raziskovalne dejavnosti, kjer njen
pomen ni vidnejše zastopan. Hkrati opozarjajo, da predlog zakona vendarle
predstavlja prvi korak k izboljšanju pogojev za uresničevanje nalog javne službe, ki jo
zakon nalaga RTVS kot javnemu zavodu posebnega kulturnega in nacionalnega
pomena. Komisija se je zavzela, da mora Vlada čim prej predstaviti nov zakon o
RTVS, ki bo odgovoril na izpostavljena ključna vprašanja in omogočil razvoj javnega
zavoda v zahtevnejših pogojih, ki jih prinaša raznolika medijska krajina.
V razpravi so sodelovali naslednji državni svetniki, člani komisije: Dejan Crnek, Janoš
Kern, dr. Matjaž Gams in Branimir Štrukelj.
Komisija NI sprejela (2 ZA, 2 PROTI) naslednjega predloga s k l e p a:


Komisija podpira predlog zakona.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.
AD 3)
Ustanova dr. Antona Trstenjaka 30. 9. 2021 v Državnem svetu organizira javno
razpravo na temo Beg možganov iz Slovenije. K sodelovanju so povabili tudi Državni
svet. Poleg predsednika Državnega sveta, ki bo imel uvodni nagovor, se bo na
predlog komisije dogodka s strokovnim prispevkom udeležil tudi državni svetnik dr.
Matjaž Gams.

Sekretarka
mag. Damijana Zelnik, l.r.

Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.
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