
 

        
 

Ljubljana, 8. december 2022 

Spoštovani, 

v nadaljevanju vam pošiljamo sporočilo za javnost z današnje interaktivne razprave za študentke in 
študente Medijska svoboda? Bo, da!, ki jo je gostila evropska poslanka Irena Joveva (Renew Europe). 

Na razpravi so poleg evropske poslanke sodelovali še ministrica za kulturo Asta Vrečko, svetovalec 
ministrice za kulturo za medije Lenart J. Kučić in profesor s Fakultete za družbene vede prof. dr. Marko 
Milosavljević. 

Govorili so o prihajajočem Evropskem aktu o svobodi medijev (Media Freedom Act – MFA) in 
analizirali trenutno stanje medijske svobode tako v Sloveniji kot širše v Evropi. Pri tem so podali svoje 
poglede na prihajajoči akt in predstavili ozadje, zakaj je ureditev tega področja izjemnega pomena. 

Evropska poslanka Irena Joveva se je osredotočila na evropsko raven in pri tem poudarila, da gre za 
revolucionarno zakonodajo z vidika pristojnosti EU na področju medijev, zato bo treba najti rešitve, 
primerne za vse države članice. A pri tem, tako poslanka, ne smemo odstopati od določenih standardov, 
predvsem tistih v okviru dodatne, evropske zaščite medijev in novinarjev ter njihove neodvisnosti. Po 
njenem mnenju je treba regulacijo postaviti kar se da ambiciozno. 

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je izpostavila pomen prihajajočega akta tudi za slovensko 
medijsko krajino. Prepričana je, da bo omenjeni akt prispeval k večji demokratičnosti EU, Slovenija pa 
da bo tvorno prispevala tako k oblikovanju regulacije kot njeni implementaciji. 

Svetovalec ministrice Lenart J. Kučić je dodal, da akt ne bo nujno rešil glavnih zadreg našega 
medijskega prostora, da pa bo zagotovo dal spodbudo za intenzivnejše reševanje težav, ki jih na tem 
področju imamo. “Politično sporočilo je jasno: v evropskem medijskem prostoru ne želimo 
netransparentnega javnega oglaševanja v medijih, ne želimo zlorab javnih sredstev za utišanje 
novinarjev, ne želimo naprav, ki nadzorujejo novinarje,” je še dejal. 

Uvodno razpravo je zaključil prof. dr. Marko Milosavljević, ki se je oprl na svoje strokovno poznavanje 
razvoja in trenutnega stanja novinarstva ter medijev tako v Sloveniji kot širše. Spomnil je, da je bila 
eden od vzvodov za pripravo tega akta prav Slovenija, ki je bila “od začetka vedno dober učenec”, 
nenadoma pa se je pokazala za zelo problematičnega. Kar se je dogajalo pred dvema letoma, je dober 
opomnik, da nekaterih zadev ne smemo jemati kot samoumevne, je opozoril. Strinjal se je s 
predhodniki, da bo akt potrebno še dodelati. 

Sledila je interaktivna delavnica za študentke in študente, ki so po tematskih skupinah področij, ki jih 
pokriva akt, proučili zakonodajni predlog ter diskutirali o možnih spremembah in rešitvah. Na koncu so 
skupine svoje zanimive in tudi uporabne predloge predstavile govorcem. Podrobnosti v zvezi s tem si 
boste lahko v kratkem prebrali na spletni strani evropske poslanke Irene Joveve. 

             



 

  

 O Evropskem aktu o svobodi medijev (Media Freedom Act – MFA): 

Gre za predlog Evropske komisije z novim sklopom pravil za zaščito pluralizma in neodvisnosti medijev 
v EU. Njegov namen je okrepitev notranjega medijskega trga, da bi lahko mediji – javni in zasebni – 
lažje čezmejno delovali na notranjem trgu EU, brez nepotrebnega pritiska in ob upoštevanju digitalne 
preobrazbe medijskega prostora. Besedilo akta bosta v kratkem začela obravnavati Evropski parlament 
in Svet. 

Lep pozdrav,  

pisarna evropske poslanke Irene Joveve 
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