Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-4/2019/12
Ljubljana,17. 4. 2019

PREDLOG

ZAPISNIK
12. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki
je bila 11. 4. 2019 v mali dvorani na Tomšičevi 5, Ljubljana.
Seja se je začela ob 12.00 in končala ob 13.15.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 podpredsednik: Bojan Režun
 člani: Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tone Horvat, Janoš Kern, dr. Branka Kalenić
Ramšak in Matjaž Švagan.
Odsotna: Dejan Crnek in mag. Miroslav Ribič
Ostali prisotni: Marko Hočevar in Bojan Veselinovič (STA), Branko Jezovšek (STA).
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 11. seje komisije
2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana, za poslovno
leto 2018, EPA 0475-VIII
3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018, EPA 442-VIII
Predlog za umik 3. točke dnevnega reda zaradi bolezni poročevalca, predsednika
Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Sklep 1: Predlog umika je bil sprejet soglasno.
Nov Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 11. seje komisije
2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana, za poslovno
leto 2018, EPA 0475-VIII
Sklep 2. Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD 1)
Zapisnik 11. seje komisije je bil potrjen.
AD 2)
Komisija je obravnavala Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o.
Ljubljana za poslovno leto 2018.
STA je poslovno leto zaključila uspešno, prvič so prihodki presegli 4 milijone evrov,
tržni prihodki so se povečali za 7 %, vendar poslovna tveganja ostajajo zaradi
odvisnosti agencije od tržnih prihodkov, saj država, ki je njena ustanoviteljica, iz
naslova nadomestila za opravljanje javne službe ne zagotavlja sredstev v celoti.
Poslovni rezultati so spodbudni kljub zelo neugodnim razmeram v medijski krajini
zlasti z gmotnega vidika in kljub vsem spremembam tako na tehnološkem področju
kot glede načina pridobivanja informacij oz. vsebin ter kljub nespremenjenim
obsegom proračunskih sredstev, namenjenim opravljanju javne službe. Vodstvo STA
je pri tem posebej izpostavilo, da so pri poslovanju agencije v letu 2018 tržni prihodki
presegli proračunska sredstva in so že sredi leta znašali skoraj 52 %, leto pa se je
zaključilo s 51,2 % deležem sredstev, pridobljenih na trgu. Kot ocenjuje vodstvo STA,
je to rezultat zelo uspešnega poslovanja, po drugi strani pa to pomeni preveliko
tveganje za delovanje nacionalne agencije, zaradi posledično nestabilnega okolja in
podvrženost prevelikemu vplivu trga, kar lahko ogrozi tudi njeno profesionalno
neodvisnost. Finančni manjko pri opravljanju javne službe STA pokriva s presežki iz
tržne dejavnosti z različnimi storitvami za medijske hiše in ustvarjanjem novih
produktov na nemedijskem področju, ker jih na medijskem trgu ni mogoče več
povečevati niti z večjim številom naročnikov niti s povišanjem cen storitev. Nadzorni
svet pri tem izpostavlja, da omenjeno razmerje med proračunskim in tržnim delom
pomeni ključno točko preloma, ki je nikakor ne bi smeli preseči s še povečanjem
tržnega deleža ali celo z zmanjševanjem proračunskih sredstev. Obratno, nadzorni
svet je pozval Vlado, da postopno zagotovi sredstva za polno financiranje javne
službe.
Člani komisije so v razpravi delovanje in poslovanje STA ocenili za uspešno, saj je
trženjski delež pozitivni dosežek. Poudarili so, da je nacionalna agencija nujna in
pomembna institucija za posredovanje verodostojnih novic oz. vsebin, ki jih korektno
zajemna z več področij, in ugotovili, da je pri svojem delu strokovna in neodvisna.
STA je atribut državnosti in z vidika informiranja edino okno v svet, saj je nacionalna
agencija edina, ki zagotavlja novice tudi v angleškem jeziku. Podprli so prizadevanje
tiskovne agencije, da izobražuje novinarske kadre in jim omogoča delo z vsebinami z
različnih področij; druge medijske hiše namreč izobraževanju večinoma več ne
namenjajo posebne pozornosti.
Komisija se strinja, da povečevanje finančnega dela za opravljanje javne službe iz
sredstev, pridobljenih na trgu, povečuje tveganje za neodvisnost in stabilno
poslovanje STA. Komisija opozarja Vlado, da uspešno poslovanje STA s povečanjem
trženjskega deleža, s katerimi tudi pokriva finančni manjko pri opravljanju javne
službe, ne pomeni opustitev odgovornosti ustanoviteljice nacionalne agencije za
uresničevanje zakonskih finančnih obveznosti do STA glede javne službe. Komisija
zato Vlado ponovno poziva, da zagotovi postopno polno financiranje javne službe
STA, da bo lahko v stabilnem gmotnem okolju neodvisno ohranjala in razvijala visoke
standarde ažurnosti, nepristranskosti in verodostojnosti pri opravljanju javne službe.
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Sklep 3:
Komisija se je seznanila s poročilom.
Sklep 4:
Komisija opozarja Vlado, da uspešno poslovanje STA s povečanjem trženjskega
deleža, s katerimi tudi pokriva finančni manjko pri opravljanju javne službe, ne
pomeni opustitev odgovornosti ustanoviteljice nacionalne agencije za uresničevanje
zakonskih finančnih obveznosti do STA glede javne službe.
Sklep 5:
Komisija zato Vlado ponovno poziva, da zagotovi postopno polno financiranje javne
službe STA, da bo lahko v stabilnem gmotnem okolju neodvisno ohranjala in razvijala
visoke standarde ažurnosti, nepristranskosti in verodostojnosti pri opravljanju javne
službe.
Sklepi 3., 4. in 5 so bili sprejeti soglasno.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.

Mag. Damijana Zelnik, l.r.
sekretarka

Branimir Štrukelj, l.r.
predsednik
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