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Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na podlagi 20. člena
Poslovnika Državnega sveta ((Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in
55/20) sprejela
Mnenje
k Letnemu poročilu Slovenske tiskovne agencije, STA, d. o. o., Ljubljana,
za poslovno leto 2019
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 22. seji 3. 6.
2020 obravnavala Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA, d. o. o.,
Ljubljana, za poslovno leto 2019.
Komisija se je seznanila s poročilom.
Komisija se je seznanila s poročilom, ki ga je tudi na podlagi pozitivnega mnenja
revizijske družbe potrdil Nadzorni svet STA. V njem je opozoril, da je treba zagotoviti
stabilne in zadostne finančne vire za delovanje STA, da se sredstva za opravljanje
javne službe v naslednji letnih ne bodo znižala. To pomeni tudi, da bi morala
ustanoviteljica, t. j. Republika Slovenija oz. v njenem imenu Vlada, zagotoviti dodatna
sredstva za postopno polno financiranje javne službe. Kot je razvidno iz vseh
dosedanjih letnih poročil STA, stroški opravljanja javnih storitev pomembno
presegajo proračunska nadomestila za opravljanje javnih storitev. Leta 2019 je bil
delež javnih prihodkov tako 49,7 %, kar je odstotek višji od preteklega leta.
Manjkajoča sredstva za delovanje agencije kot celote oz. za pokrivanje izgube zaradi
premajhnega nadomestila je STA zagotovila s tržnimi prihodki. Tržni prihodki so
rezultat sodelovanja pri raznih projektih in organizaciji dogodkov. Leta 2019 so v STA
zaključili sodelovanje v projektu Renoir v okviru evropskega programa za raziskave
Obzorja 2020, sklenila pa večletni projekt LivEU v okviru partnerstva z Evropskim
parlamentom in začel se je projekt za nadgradnjo prototipnega orodja za sledenje
člankov, ki ga sofinancira Googlov sklad za spodbujanje inovativnih medijskih
projektov DNI Found.
Poslovanje agencije 2019 je bilo uspešno, saj je poslovno leto končala z več kot 10
tisoč evrov dobička. STA je ustvarila 4,23 milijona evrov prihodkov, kar je 4,3 % več
kot leta pred tem, tržni prihodki pa so bili večji za 2,5 %.
Komisija se je seznanila tudi z opozorili Nadzornega sveta, da je STA zaradi
nezadostnega stabilnega javnega financiranja podvržena tveganjem, ki jih

predstavljajo negotove razmere na medijskem trgu. Komisija je tem opozorilom
pritrdila in izpostavila, da je polno javno financiranje ključno za delovanje STA in
opravljanje javne službe. Komisija ocenjuje, da več kot polovični tržni delež za
opravljanje javne službe pomeni tveganje za neodvisnost in stabilno poslovanje STA.
Državni svetniki so v razpravi poudarili, da se agencija uspešno spopada z vedno bolj
zahtevnim medijskem trgom, s številnimi neverodostojnimi spletnimi ponudniki in
poplavo lažnih novic, ki jih povzemajo številni mediji. Obenem se uspešno izogiba
morebitnim poskusom političnega vplivanja in sledi svojemu programskemu
konceptu. V razvijajoči se informacijski družbi, ki je veliko bolj dostopna za različne,
preverjene in nepreverjene informacije, novice in dejstva, je neodvisna, strokovna in
kadrovsko kompetentna medijska hiša, kot je nacionalna agencija, vedno bolj
cenjena in verodostojna.
Komisija se je seznanila tudi z informacijo, da ni znano, ali bo Vlada z morebitnim
letošnjim rebalansom agenciji namenila dodatna sredstva. Zato Komisija Vlado
ponovno poziva, da zagotovi polno financiranje STA, da bo lahko v stabilnem
gmotnem okolju neodvisno ohranjala in razvijala visoke standarde ažurnosti,
nepristranskosti in verodostojnosti pri opravljanju javne službe.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janoš Kern.
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