Predlagatelj predpisa: Ministrstvo za kulturo
EVA: 2019-3340-0016

Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)
Datum vnosa:
Datum spremembe:

26.08.2020
31.08.2020

Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih
storitvah
Ocena učinkov predlaganih alternativ

I.

Analizirane alternative
Izbrana
alt.

Naziv alternative
Alternativa 1: Vnos dodatnih podatkov na spletno stran ponudnika (7. člen)

Da

OBRAZLOŽITEV:
Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev so v skladu z novo ureditvijo na svojo spletno stran dolžni
vnesti tudi podatke o lastniški strukturi ponudnika.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
vnos podatkov

932,00 €
SKUPAJ

932,00 €

Alternativa 2: Poročanje o izboljševanju dostopnosti storitev za osebe z invalidnostmi (10. člen)

Ne

OBRAZLOŽITEV:
Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev so vsaka tri leta dolžni poročati o ukrepih, ki so jih izvajali za
izboljšanje dostopa njihovih storitev za osebe z invalidnostmi. Obveznost določa Direktiva
1808/2018/EU.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
priprava poročila

15.903,00 €
SKUPAJ

Alternativa 3: Priglasitev storitev platform za izmenjavo videov (28. člen)

15.903,00 €

Ne

OBRAZLOŽITEV:
Ponudniki storitev platform za izmenjavo videov so platformo dolžni vpisati v uradno evidenco, ki jo vodi
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
priglasitev

496,00 €
SKUPAJ

1 od 5

496,00 €

Alternativa 4: Oblikovanje in objava pravil platform za izmenjavo videov (31. člen)

Ne

OBRAZLOŽITEV:
Ponudniki storitev platform za izmenjavo videov so v skladu z predlogom zakona dolžni oblikovati in
javno objaviti pravila, v katerih določijo, katere videe je prepovedano objavljati ter pravila za možnost
podaje pritožb zaradi kršitve teh pravil in postopek obravnave pritožb.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
Objava in oblikovanje pravil

1.981,00 €
SKUPAJ

1.981,00 €

Alternativa 5: Oblikovanje sistema za podajo in obravnavo pritožb ponudnikov storitev platform
za izmenjavo videov (31. člen)

Ne

OBRAZLOŽITEV:
Ponudniki platform za izmenjavo videov morajo oblikovati postopek obravnave pritožb ter ukrepe za
odstranjevanje nezakonite vsebine oziroma prenehanje njenega razširjanja. Sistem za podajo pritožb
mora biti pregleden in uporabniku prijazen. Pritožniku mora biti na primeren način in v primernem času
pojasnjeno na kakšen način je bila rešena njegova pritožba.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
oblikovanje sistema za podajo in obravnavo pritožb

2.051,00 €
SKUPAJ

2 od 5

2.051,00 €

Povzetek analize

Alternativa 1

Naziv alternative: Vnos dodatnih podatkov na spletno stran ponudnika (7. člen)
Opis alternative:

Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev so v skladu z novo ureditvijo na svojo spletno
stran dolžni vnesti tudi podatke o lastniški strukturi ponudnika.

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

Skupaj
Korist
Strošek

/
932,00 €
932,00 €

2. Opredelitev stroškov
PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI
Obveznosti
vnos podatkov
SKUPAJ:

3

Skupaj
932,00 €
932,00 €

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?

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?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj?

3 od 5

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:

4 od 5

Podrobna analiza

Alternativa 1

Naziv alternative: Vnos dodatnih podatkov na spletno stran ponudnika (7. člen)
Opis alternative:

Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev so v skladu z novo ureditvijo na svojo spletno
stran dolžni vnesti tudi podatke o lastniški strukturi ponudnika.

Obveznost 1.1: vnos podatkov
Zap. št.

Aktivnost

1.1.1

vnos in objava podatkov o lastništvu

Populacija

SKUPAJ STROŠKI:
Opis populacije:
1.1.1:

Ročna populacija; ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev

5 od 5

Frekvenca

150,00 LETNO

Na enoto

Skupaj

6,21 €

932,00 €

6,21 €

932,00 €

