Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)

Predlagatelj predpisa: Ministrstvo za kulturo
EVA: 2019-3340-0008

Datum vnosa:
Datum spremembe:

21.06.2019
08.07.2020

Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
Ocena učinkov predlaganih alternativ
Alternativa / Izbrana
alternativa

Mikro podjetja Mikro podjetja
brez zaposlenih

1. Vnos predloga
spremembe / Ne

I.

/

Mala podjetja
/

Srednja in
velika podjetja
/

Učinki
/

Skupaj

Stroški

/

Analizirane alternative
Izbrana
alt.

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

Ne

OBRAZLOŽITEV:

SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
/

/
SKUPAJ

Alternativa 1: Vnos predloga spremembe

/

Ne

OBRAZLOŽITEV:

SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
Plačilo prispevka v Sklad za financiranje slovenske televizijske produkcije

24.960.000,00 €

64. člen ZMed - objava podatkov v Uradnem listu

45.925,00 €

14. člen ZMed (tretji odstavek) - poročilo o uresničevanju programske
zasnove

21.985,00 €

12. člen ZMed - vpis v razvid medijev

2.260,00 €

113. člen ZMed - priglasitev programov

1.792,00 €

14. člen ZMed (prvi odstavek) - sporočanje sprememb za vpis v razvid
medijev

882,00 €

15. člen ZMed - izbris iz razvida medijev

452,00 €
SKUPAJ

1 od 5

25.033.296,00 €

Povzetek analize

Alternativa 1

Naziv alternative: Vnos predloga spremembe
Opis alternative:

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

Strošek
Strošek

Skupaj
5.386,00 €
25.027.910,00 €
25.033.296,00 €

2. Opredelitev stroškov
ENKRATNI STROŠKI / KORISTI
Obveznosti
12. člen ZMed - vpis v razvid medijev
113. člen ZMed - priglasitev programov
14. člen ZMed (prvi odstavek) - sporočanje sprememb za vpis v
razvid medijev
15. člen ZMed - izbris iz razvida medijev
SKUPAJ:

Skupaj
2.260,00 €
1.792,00 €
882,00 €
452,00 €
5.386,00 €

PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI
Obveznosti
Plačilo prispevka v Sklad za financiranje slovenske televizijske
produkcije
64. člen ZMed - objava podatkov v Uradnem listu

Skupaj
24.960.000,00 €

14. člen ZMed (tretji odstavek) - poročilo o uresničevanju
programske zasnove
SKUPAJ:

21.985,00 €

3

45.925,00 €

25.027.910,00 €

Kvalitativni učinki alternative 1

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?
Obrazložitev:

2 od 5

Nima vpliva

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost?

Nima vpliva

Obrazložitev:

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

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj?

Nima vpliva

Obrazložitev:

4

Najprej pomisli na male - alternativa 1

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:

3 od 5

Podrobna analiza

Alternativa 1

Naziv alternative: Vnos predloga spremembe
Opis alternative:

Obveznost 1.1: 64. člen ZMed - objava podatkov v Uradnem listu
Zap. št.

Aktivnost

1.1.1

priprava naročila za objavo v uradnem listu

Populacija

Frekvenca

1.995,00 LETNO

SKUPAJ STROŠKI:

Na enoto

Skupaj

23,02 €

45.925,00 €

23,02 €

45.925,00 €

Opis populacije:
1.1.1:

Ročna populacija; vsi mediji vpisani v razvid medijev

Obveznost 1.2: 113. člen ZMed - priglasitev programov
Zap. št.

Aktivnost

1.2.1

sporočanje zvrsti in imen, ki jih prenašajo kabelski
operaterji ter pošiljanje kopije pogodb za te
programe

Populacija

Frekvenca

50,00 ENKRATN
O

SKUPAJ STROŠKI:

Na enoto

Skupaj

35,84 €

1.792,00 €

35,84 €

1.792,00 €

Opis populacije:
1.2.1:

Ročna populacija; Kabelski operaterji

Obveznost 1.3: 14. člen ZMed (prvi odstavek) - sporočanje sprememb za vpis v razvid
medijev
Zap. št.

Aktivnost

1.3.1

sporočanje sprememb v razvid medijev

Populacija

Frekvenca

80,00 ENKRATN
O

SKUPAJ STROŠKI:

Na enoto

Skupaj

11,03 €

882,00 €

11,03 €

882,00 €

Opis populacije:
1.3.1:

Ročna populacija; vpisani v razvid medijev

Obveznost 1.4: 14. člen ZMed (tretji odstavek) - poročilo o uresničevanju programske
zasnove
Zap. št.

Aktivnost

1.4.1

priprava poročila o uresničevanju programske
zasnove

Populacija

Frekvenca

1.995,00 LETNO

SKUPAJ STROŠKI:

Na enoto

Skupaj

11,02 €

21.985,00 €

11,02 €

21.985,00 €

Opis populacije:
1.4.1:

Ročna populacija; izdajatelji radijskih in televizijskih programov

Obveznost 1.5: 12. člen ZMed - vpis v razvid medijev
Zap. št.

Aktivnost

1.5.6

12. člen ZMed - vpis v razvid medijev

SKUPAJ STROŠKI:

4 od 5

Populacija

Frekvenca

100,00 ENKRATN
O

Na enoto

Skupaj

22,60 €

2.260,00 €

22,60 €

2.260,00 €

Opis populacije:
1.5.6:

Ročna populacija; vsi novi vpisi v razvid medijev na letni ravni

Obveznost 1.6: 15. člen ZMed - izbris iz razvida medijev
Zap. št.

Aktivnost

1.6.7

15. člen ZMed - izbris iz razvida medijev

Populacija

Frekvenca

Na enoto

20,00 ENKRATN
O

SKUPAJ STROŠKI:

Skupaj

22,60 €

452,00 €

22,60 €

452,00 €

Opis populacije:
1.6.7:

Ročna populacija; mediji, ki se želijo izbrisati iz razvida medijev (ocena: 20 medijev na letni ravni)

Obveznost 1.7: Plačilo prispevka v Sklad za financiranje slovenske televizijske
produkcije
Zap. št.

Aktivnost

1.7.7

Plačilo prispevka v Sklad za financiranje slovenske
televizijske produkcije

SKUPAJ STROŠKI:

Populacija

Frekvenca

26,00 MESEČNO

Na enoto

Skupaj

960.000,00 € 24.960.000,00 €
960.000,00 € 24.960.000,00 €

Opis populacije:
1.7.7:

Izračunana populacija; Pravnoorganizacijske oblike: Vse pravne osebe; Velikosti podjetja: Majhna podjetja, Srednja
podjetja, Velika podjetja; Dejavnosti: informacijske in komunikacijske dejavnosti

5 od 5

