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EPA 1421-VIII

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, 55/20 in
123/20) sprejela
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-B) druga obravnava
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 30. seji 11. 1. 2021
obravnavala Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki ga je v
obravnavo v Državni zbor predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom
Mescem.
Komisija je predlog zakona podprla.
Namen predloga zakona je zagotoviti obveščenost mednarodne javnosti o dejavnostih
nevladnega sektorja v Sloveniji. Predlog zakona tako dopolnjuje opredelitev javne službe na
področju ustvarjanja, pripravljanja, arhiviranja in posredovanja povzetkov ključnih novic o
prostovoljskem delu in dejavnostih nevladnih organizacij tudi v angleškem jeziku.
Komisija ugotavlja, da je na svoji 27. seji 30. 9. 2020 obravnavala enako vsebino predloga
zakona (ZSTAgen-A, EPA 1273-VIII), ki ga je predlagatelj predložil Državnemu zboru 14. 10.
2020. Predlog zakona na Odboru Državnega zbora za kulturo (10. redna seja 7. 10. 2020) ni
bil sprejet, njegova obravnava na matičnem delovnem telesu je bila tako končana, Državni
zbor pa je na 21. seji 20. 10. 2020 ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona
končan.
Komisija ugotavlja, da Vlada predloga zakona ne podpira, saj pripravlja svoj predlog, ki naj bi
celovito uredil položaj Slovenske tiskovne agencije. Vladni predlog sprememb in dopolnitev
se mdr. nanaša na opredelitev dejavnosti agencije, financiranja njene javne službe ter zlasti
na postopek imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta ter odgovornega urednika.
Komisija poudarja, da je predlagana zakonska 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 Slovenska tiskovna agencija prejema nadomestilo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.
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