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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 in 101/10) sprejela  
 

M n e n j e 
 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A) 

 
 

Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 5. seji 
19. 6. 2013 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki ga je v obravnavo v Državni zbor 
predložila Vlada Republike Slovenije. 
 
Predstavnik predlagatelja je predstavil ključni cilj predlaganih sprememb, ki je 
zagotovitev ustreznega institucionalnega okolja za stabilno financiranje dejavnosti 
znanstvene in poljudnoznanstvene publicistike. Spremembe pomenijo reorganizacijo 
nacionalnih agencij za knjigo in raziskovalno dejavnost, s katerimi se področje 
znanstvene publicistike prenaša nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost. 
Novela zakona hkrati odpravlja negativne posledice Zakona o uravnoteženje javnih 
financ iz leta 2012, ki je Javni agenciji za knjigo sredstva za delovanje sistema 
občutno zmanjšal. Omenjeni zakon je s tem ogrozil delovanje agencije pri razvijanju 
okolja za vrhunsko ustvarjalnost na področju humanistike in leposlovja ter 
dostopnosti do slovenske knjige.  
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 2013 in 2014 je sistemsko 
prevzel obveznosti glede omejevanja in nadzora stroškov posrednih proračunskih 
uporabnikov. Za javno agencijo za knjigo to pomeni večje možnosti za poslovno 
fleksibilnost pri razvijanju okolja za kakovostno delovanje, ki ga opredeljujejo tudi 
predvideni ukrepi v nastajajočem Nacionalnem programu za kulturo. V ospredju je to 
promocija slovenske knjige, zlasti na mednarodnem področju oziroma v okviru 
projektov Evropske unije.  
 
Predlog zakona prinaša tudi spremembo sestave sveta Agencije za kulturo. Novost je 
vključitev predstavnikov knjižnic in založnikov ter knjigotržcev v sedemčlanski svet, ki 
ga sestavljajo še predstavniki strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture, 
reprezentativnih društev pisateljev in prevajalcev.  
 



2 

 

Komisija podpira predlog zakona, saj Javni agenciji za kulturo omogoča takšno 
organizacijo okolja, v katerem bo lažje uresničevala svoje z zakonom določeno 
poslanstvo, in sicer bo omogočala pogoje za vrhunsko ustvarjalnost na področju 
humanistike in leposlovja, krepila zavest o pomenu slovenske pisane knjižne besede 
doma in v svetu ter večjo prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev s področja 
humanistike in leposlovja publicistike doma in v svetu. Na škodljive posledice strogih 
in premalo premišljenih varčevalnih ukrepov je komisija opozorila že ob obravnavi 
Zakona o uravnoteženje javnih financ v letu 2012.  
 
Komisija podpira prizadevanja vodstva nacionalne agencije za knjigo, da bi skladno z 
dosledno politiko na področju promocije slovenskih književnih del in njenih 
ustvarjalcev lahko razvijalo in nadgrajevalo ukrepe za prepoznavnost slovenskih 
avtorjev v svetu. Komisija hkrati poziva Vlado in Državni zbor, da ponovno premislita 
o tehtnosti zmanjševanja proračunskih sredstev za delovanje nacionalne agencije, ki 
razvija organizacijske in strokovne pogoje za nemoteno širitev slovenske knjižne 
besede v mednarodne večjezične tokove. Komisija še opozarja, da neustrezno 
argumentirani finančni posegi lahko dolgoročno prizadenejo občutljivo področje 
nacionalnega leposlovja in znanstvene publicistike, razvrednoti dosedanje dosežke 
na prizadetih področjih ter slovenski knjigi in znanstvenemu tisku destabilizira že 
vpeljan in ovrednoten položaj v mednarodnem okolju. Komisija je prepričana, da 
mora država trajno skrbeti za lasten leposlovni in znanstveno-publicistični potencial, 
neodvisno od aktualnih ekonomskih okoliščin. 
 

* * *  
 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoran Božič. 
 
 
 
 Damijana Zelnik, l.r.         Dr. Zoran Božič, l.r.  
    sekretarka           predsednik 


