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Slovenska oglaševalska zbornica 
Letališka 35, 1000 Ljubljana 
 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo    
Maistrova 10, 1000 Ljubljana         

 
Ljubljana, 15. 7. 2020 
 

ZADEVA:  PRIPOMBE IN PREDLOGI SLOVENSKE OGLAŠEVALSKE ZBORNICE K PREDLOGU 
NOVELE ZAKONA O SLOVESNKI TISKOVNI AGENCIJI / STA V JAVNI RAZPRAVI 

 
Spoštovani! 
 
V imenu članov Slovenske oglaševalske zbornice - SOZ*, še posebej pa članov Slovenskega združenja 
medijev - SZM, vam pošiljamo pripombe in predloge naše zbornice v javni razpravi k predlogu novele 
Zakona o STA.  V medijih sledimo napovedanemu podaljšanju roka, vendar pa le-ta 15. 7. 2020 ob 14.00 
še ni javno objavljen in kot tak zavezujoč. V izjemno kratkem roku za javno razpravo - le pet delovnih dni 
in to v času rednih letnih dopustov –smo predlog novele zakona o STA preučili v največji možni meri 
glede na ozek časovni okvir. Ker predlog predstavlja pomembne spremembe glede na aktualni zakon, si 
pridržujemo pravico, da v primeru podaljšanega roka za javno razpravo stališča in pobude SOZ 
dopolnimo in posredujemo ponovno.  
 

Ministrstvo za kulturo prosimo, da naše pripombe in predloge podrobno preuči ter jih v največji meri 
upošteva. V primeru, da so k zapisanemu potrebna dodatna pojasnila, smo z veseljem na razpolago.  
 
Pričakujemo, da nas boste kot stanovsko organizacijo in relevantno strokovno javnost vključili v vsa 
nadaljnja posvetovanja pri pripravi in sprejemanju tega in vseh drugih zakonskih in podzakonskih 
predpisov na področju medijev. 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
Slovenska oglaševalska zbornica 
 
   Mojca Briščik,       Urban Korenjak, l.r. 
Izvršna direktorica     Predsednik Slovenskega združenja medijev 
        In član UO SOZ 

    
 
*Seznam članov SOZ, ki združuje založnike medijev, podjetja – oglaševalce in agencije, je na 
voljo na http://www.soz.si/o_nas/seznam_clanov_soz 
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Stališča in pobude SOZ k predlaganim spremembam  
Zakona o Slovenski tiskovni agenciji - STA   
 
 

K 6. členu predloga novele / spreminjata se 12. in 13. člen Zakona o STA 
 
S 6. členom predloga novele Zakona o STA se spreminjata 12. in 13. člen na način, da se pristojnost 
imenovanja štirih od petih članov nadzornega sveta STA prenaša z Državnega zbora, ki po določilih 
aktualnega zakona o tem odloča z absolutno večino, na Vlado RS. Vlada RS bo štiri člane nadzornega 
sveta STA imenovala na predlog ministra za kulturo. 
 
Predlaganim spremembam odločno nasprotujemo.   
 
Nadzornike STA trenutno imenuje Državni zbor z absolutno večino, kar terja usklajevanje in konsenz vsaj 
znotraj vsakokratne koalicije, v primeru manjšinske vlade pa tudi usklajevanje z opozicijo. V primeru, ko 
bi člane nadzornega sveta imenovala vlada, bi to bistveno povečalo moč največje vladne stranke pri 
imenovanju. To je toliko bolj zaskrbljujoče, ker smo v preteklosti že imeli vlade, v katerih je imela 
vladajoča stranka v vladi glasovalno premoč nad koalicijskimi partnericami. 
 
V zadnjih desetih letih, ko je Slovenija vodilo šest različnih vlad, se uredniška politika in razvojna 
strategija STA nista spreminjali.  Če bi vsakokratna vlada lahko imenovala nadzornike izključno po 
svojem okusu, bi se to odražalo v vsakokratni menjavi vodstva, posledično pa zelo verjetno tudi 
uredniške in razvojne politike STA.  Poleg tega predlagana rešitev na stežaj odpira vrata (večjemu) vplivu 
in / ali pritisku politike na uredniško politiko STA, namesto, da bi spremembe vodile v drugo smer – v 
krepitev neodvisnosti uredniške politike in v največji možni meri sistemsko onemogočanje vpliva 
politike.  
 
 

K 4. členu predloga novele / spreminja se 7. člen Zakona o STA 
 
Zapisano k predlogu sprememb 12. in 13. člena je še bolj zaskrbljujoče ob predlagani spremembi 7. člena 
Zakona STA, ki predlaga črtanje  določila / zadnjega stavka 7. člena /, da STA ne sme, dejansko ali 
pravno, postati odvisna od katerekoli ideološke, politične ali ekonomske skupine.  
 
Zato tudi predlagani spremembi 7. člena nasprotujemo. 
  
 

K 13. členu predloga novele / prehodne in končne določbe 
 
Predlagana novela STA v 13. členu določa, da vlada imenuje štiri člane nadzornega sveta v izjemno 
kratkem roku 15 dni po uveljavitvi zakona. Določilo – žal – jasno kaže namero, da je cilj takojšnja 
menjava nadzornega sveta in nato tudi direktorja STA,  kar nima zveze z – celo nasprotno – zatrjevanim 
ciljem zagotoviti stabilnost in neodvisnot STA, kot je v obrazložitvi zapisal predlagatelj.  
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Sklepno 
 
Ocenjujemo, da predlagane spremembe 7., 12. in 13. člena ob prehodnih in končnih določbah  (13. 
člen predloga novele Zakona o STA ) in s tem predlagana rešitev kot celota ne vodi v večjo temveč v 
manjšo stabilnost in neodvisnost STA. Menimo, da predlagana rešitev skozi možnost samovoljnega 
menjavanja vodstva na stežaj odpira vrata nesprejemljivemu vplivu politike  na uredniško politiko in 
razvoj in stabilnost STA, zato se z njimi ne moremo strinjati. 
 
 
 
V primeru uradno podaljšanega roka za javno razpravo k predlogu Novele ZMed si pridržujemo 
pravico, da stališča in pobude SOZ dopolnimo in posredujemo ponovno.  
 
 
 
Ljubljana, 15. 7. 2020 
 
 
Slovenska oglaševalska zbornica 
Letališka 35, 1000 Ljubljana 
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