Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)

Predlagatelj predpisa: Ministrstvo za kulturo
EVA: 2018-3340-0014

Datum vnosa:
Datum spremembe:
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Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi
Ocena učinkov predlaganih alternativ
Alternativa / Izbrana
alternativa

Mikro podjetja Mikro podjetja
brez zaposlenih

Mala podjetja

Srednja in
velika podjetja

Učinki

Skupaj

2. Določijo se nekateri
nujni programi na področju
kulture, ki ... / Da

/

/

/

/

/

/

1. Vnos predloga
spremembe / Ne

/

/

/

/

/

/

I.

Analizirane alternative
Izbrana
alt.

Naziv alternative
Alternativa 0: Obstoječe stanje (stanje brez sprememb)

Ne

OBRAZLOŽITEV:

SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
/

/
SKUPAJ

/

Alternativa 2: Določijo se nekateri nujni programi na področju kulture, ki jih financira in
sofinancira Republika Slovenija

Da

OBRAZLOŽITEV:
Z namenom zagotavljanja enakomernega razvoja na področju kulture, dostopnosti do kulturnih dobrin,
konkurenčnosti slovenskega jezika v digitalnem okolju in ohranjanja najbolj ogrožene kulturne dediščine
se bodo s predlaganim zakonom za nekatere nujne programe v kulturi zagotovila dodatna namenska
sredstva Republike Slovenije.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
/

/
SKUPAJ

1 od 4

/

Alternativa 1: Vnos predloga spremembe

Ne

OBRAZLOŽITEV:

SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
/

/
SKUPAJ

2 od 4

/

Povzetek analize

Alternativa 2

Naziv alternative: Določijo se nekateri nujni programi na področju kulture, ki jih financira in sofinancira
Republika Slovenija
Opis alternative:

Z namenom zagotavljanja enakomernega razvoja na področju kulture, dostopnosti do
kulturnih dobrin, konkurenčnosti slovenskega jezika v digitalnem okolju in ohranjanja najbolj
ogrožene kulturne dediščine se bodo s predlaganim zakonom za nekatere nujne programe v
kulturi zagotovila dodatna namenska sredstva Republike Slovenije.

1. Neto stroški na gospodarstvo
Vrsta stroškov
Enkratni stroški
Periodični stroški
SKUPAJ

2

Skupaj
/
/

/
/
/

Kvalitativni učinki alternative 2

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Pozitivno

Obrazložitev:
Zakon bo pozitivno vpliv na povečanje zaposlovanja in ustvarjanje novih delovnih mest tako v času same
investicij, kot tudi po njenem zaključku.
Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj?
Obrazložitev:

3 od 4

Nima vpliva

3

Najprej pomisli na male - alternativa 2

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?
Obrazložitev:

Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?
Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?
Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?
Obrazložitev:

Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?
Obrazložitev:

4 od 4

