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Slovenska oglaševalska zbornica 
Letališka 35, 1000 Ljubljana 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo    
Maistrova 10, 1000 Ljubljana         

 
Ljubljana, 15. 7. 2020 
 

ZADEVA:  PRIPOMBE IN PREDLOGI SLOVENSKE OGLAŠEVALSKE ZBORNICE K PREDLOGU NOVELE 
ZAKONA O MEDIJIH V JAVNI RAZPRAVI 

 
Spoštovani! 
 
V imenu članov Slovenske oglaševalske zbornice - SOZ*, še posebej pa članov Slovenskega združenja medijev - 
SZM, vam pošiljamo pripombe in predloge naše zbornice v javni razpravi k predlogu novele Zakona o medijih.  V 
medijih sledimo napovedanemu podaljšanju roka, vendar pa le-ta 15. 7. 2020 ob 14.00 še ni javno objavljen in kot 
tak zavezujoč. Ker predlog predstavlja pomembne in bistvene spremembe glede na aktualni ZMed in tudi 
predhodni predlog novele Zmed (julij / avgust 2019), si pridržujemo pravico, da v primeru podaljšanega roka za 
javno razpravo stališča in pobude SOZ dopolnimo in posredujemo ponovno.  
 
V izjemno kratkem roku za javno razpravo - le pet delovnih dni in to v času rednih letnih dopustov – smo predlog 
novele ZMed preučili v največji možni meri glede na ozek časovni okvir. Pri pripravi stališč Slovenske oglaševalske 
zbornice, osrednje stanovske in strokovne organizacije, smo se zato v prvi vrsti omejili na določila, ki posegajo tudi 
na področje oglaševanja in tržnega komuniciranja ter tista, ki regulirajo financiranje medijev / programskih vsebin 
in produkcije / nasploh.  
 
Ministrstvo za kulturo prosimo, da naše pripombe in predloge podrobno preuči ter jih v največji meri upošteva. V 
primeru, da so k zapisanemu potrebna dodatna pojasnila, smo z veseljem na razpolago.  
 
Pričakujemo, da nas boste kot stanovsko organizacijo in relevantno strokovno javnost vključili v vsa nadaljnja 
posvetovanja pri pripravi in sprejemanju tega in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov na področju 
medijev. 
 
Z lepimi pozdravi, 
 

Slovenska oglaševalska zbornica 
 
   Mojca Briščik,       Urban Korenjak, l.r. 
Izvršna direktorica     Predsednik Slovenskega združenja medijev 
        in član UO SOZ 

 
 
*Seznam članov SOZ, ki združuje založnike medijev, podjetja – oglaševalce in agencije, je na voljo na 
http://www.soz.si/o_nas/seznam_clanov_soz 
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Stališča in pobude SOZ k predlaganim spremembam Zakona o medijih (ZMed)  
 
 

K 2. členu predloga novele / spreminja se 2. člen ZMed 
 
Tretja alineja 2. odstavka 2. člena novele ZMed, ki opredeljuje druge nosilce informacije, ki so zavezani 
nekaterim določilom ZMed, čeprav niso mediji po tem zakonu, določa, da so to tudi: 

 bilteni, katalogi, prospekti in drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno 
oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu 
pravnih oseb in drugih organizacij; 

 
3. odstavek 2. člena novele ZMed pa določa: 

3) Za glasila in nosilce objavljanja informacij iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o splošnih načelih (5. – 8. člen), popravku in odgovoru (26. – 44. člen), 
oglaševalskih vsebinah (46. – 55. člen) in zaščiti otrok in mladoletnikov (84. člen), pri čemer se 
šteje, da je odgovornost za objavljene vsebine na zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma 
organizacije, ki jih je izdala.  

 
V primeru drugih nosilcev informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, določilo, da so zavezani 
tudi določilom o popravku in odgovoru (členi 26 – 44) ni sprejemljivo in tudi ni smiselno. Ocenjujemo 
tudi, da je v nasprotju z določili 1. odstavka 50. člena veljavnega ZMed, ki se z novelo ne spreminja in se 
glasi: 

50. člen 
(1) Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu je odgovoren njegov naročnik, za 
skladnost oglasa s tem zakonom in s programsko zasnovo medija pa izdajatelj. 

V primeru nosilca informacij, ki je namenjen izključno oglaševanju, v njegovem imenu zakoniti zastopnik, 
torej ne more biti zavezan objavi popravka za vsebino, za katero je v skladu z določili ZMed (1. odstavek 
50.člena) odgovorna tretja oseba (naročnik objave).  
 
Sklepno: 
Predlagamo, da se - glede na zgoraj navedeno - dikcija 3. odstavka 2. člena novele ZMed ustrezno 
spremeni na način, da nosilci informacij iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena novele ZMed, ki so 
namenjeni izključno oglaševanju, ne bodo zavezani določilom ZMed o popravku in odgovoru (členi 26 
– 44). 
 
 

K 6. členu predloga novele / dodaja se novi 4.b člen ZMed 
 
Za 4.a členom se doda novi 4.b člen ZMed, ki se glasi: 
»Javni pozivi in razpisi« 
4.b člen 

(1) O razdelitvi sredstev za izvajanje 4.a člena tega zakona na podlagi javnih pozivov ali javnih 
razpisov odloča minister ali ministrica, pristojna za kulturo (v nadaljnjem besedilu:  
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pristojni minister), na predlog strokovne komisije. Za izvedbo javnih pozivov ali javnih razpisov 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uresničevanja javnega interesa za kulturo, če ni 
v tem zakonu določeno drugače.  

 

(2) Člane strokovne komisije imenuje pristojni minister v skladu z zakonom, ki ureja 
uresničevanje javnega interesa za kulturo. Člani strokovne komisije ne morejo biti funkcionarji, 
poslanci in člani vodstev ali izvršilnih organov političnih strank. 

 

(3) Izplačilo sredstev, ki jih je na podlagi javnih pozivov ali javnih razpisov po 4.a členu tega 
zakona pridobil posamezni izdajatelj oziroma izvajalec projekta, se z odločbo o sofinanciranju 
naloži Radioteleviziji Slovenija. Ta odločba predstavlja izvršilni naslov in je izvršljiva neposredno 
na podlagi zakona. 

 

(4) Posameznemu izdajatelju oziroma izvajalcu projekta se izplačajo sredstva iz prejšnjega 
odstavka na podlagi izvršljive odločbe, in sicer po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s pristojnim 
ministrstvom ter na podlagi podanega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev. 

 

(5) Postopek javnih pozivov in javnih razpisov, pogoje za kandidiranje ter kriterije in merila za 
presojo in ocenjevanje vlog prijaviteljev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
uresničevanje javnega interesa za kulturo, določi pristojni minister s podzakonskim aktom. 

 

(6) Prejemnik sredstev na javnem pozivu ali javnem razpisu mora pridobljena sredstva porabiti 
izključno za namen oziroma za sofinancirani projekt, za katerega so bila razpisana in razdeljena. 
Prejemnik sredstev, ki ni izpolnil zakonskih pogojev ali pogojev, opredeljenih v javnem pozivu ali 
javnem razpisu, mora pridobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev do vračila.«. 

 
Menimo, da določila 1., 2. in 5. odstavka novega 4. b člena vsakokratnemu aktualnemu pristojnemu 
ministru ali ministrici podeljujejo pooblastila v nesprejemljivem obsegu z vidika zagotavljanja 
pluralnosti in transparentnosti ter preprečevanja nedopustnega vpliva politike na svobodo medijev 
preko financiranja / pogojev za njihovo delovanje. 
 
Zato ocenjujemo, da bi morali biti ključni elementi (ključni splošni pogoji, merila in kriteriji), 
opredeljeni v ZMed. Tako bi bili za pripravo podzakonskega predpisa / pravilnika zavezujoči. Na ta način 
bi se tudi zagotovilo, da so ključni elementi, na podlagi katerih se določa so-financiranje medijev, 
predmet širšega konsenza (sprejemanje v DZ) in ne praktično v celoti prepuščeni samovolji in pogledom 
vsakokratnega pristojnega ministra ali ministrice. Rešitev ni sprejemljiva, ker je posledično moč 
pričakovati večji vpliv politike na medije, namesto, da bi šle spremembe, v nasprotno smer, torej v 
manjšanje vpliva.  Zakon mora v zadostni meri zagotoviti, da se v največji možni meri omeji možnost 
vpliva politike na medije, dodeljevanje finančnih sredstev, pa zagotovo predstavlja enega ključnih 
elementov, ki mora delovati v smeri neodvisnosti medijev,  še zlasti tudi v luči vsaj zaskrbljujočega stanja 
na področju financiranja medijev. Iz istih razlogov pričakujemo tudi, da se vzpostavi neodvisen 
mehanizem odločanja o dodeljevanju sredstev na podlagi pozivov in razpisov – strokovna komisija, 
katere imenovanje je v pristojnosti ministra, to verjetno ni v zadostni meri. 
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Sklepno 
 
Določila novega  4. b člen ZMed naj se preoblikujejo na način, da bo odločanje o razdelitvi sredstev v 
zakonu opredeljeno na način, ki bo zagotovil neodvisnost medijev od politike in bo temeljil v prvi vrsti 
na strokovni presoji in tako v največji možni meri omejil možnost vpliva politično obarvane 
pristranskosti vsakokratnega pristojnega ministra ali ministrice.   

 
 
K 9. členu predloga novele / spreminja se 12. člen ZMed, Razvid medijev 
 
Opozarjamo, da je razvid smiseln le, če ga pristojno ministrstvo sproti osvežuje in dopolnjuje. K temu pa 
ga določila 12. člena ne zavezujejo oziroma ne opredeljujejo dovolj postopkov, s katerimi se zagotovi 
ažurnost razvida.  
 
Sklepno 
Predlagamo, da se tudi za pristojno ministrstvo določi rok, v katerem mora vsako spremembo v 
razvidu objaviti, kot je to opredeljeno za izdajatelje (4. odstavek 12. člena).  
 

 
K 24. členu predloga novele / spreminja se 81. člen ZMed: Nepridobitni mediji posebnega 
pomena 
 
4.odstavek prenovljenega 81. člena ZMed določa: 

(4) Status nepridobitnega medija posebnega pomena se upošteva kot prednostno merilo na 
javnih pozivih in javnih razpisih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. 

 
Glede na to, da predlog novele ZMed v novem 4. b členu »Javni pozivi in razpisi« postopka javnih 
pozivov in javnih razpisov, pogojev za kandidiranje ter kriterijev in meril za presojo in ocenjevanje vlog 
prijaviteljev ne opredeljuje, bi opredeljevanje zgolj enega, po zakonu zavezujočega merila, ostala pa so 
prepuščena ministru pri oblikovanju podzakonskega predpisa / pravilnika, lahko bilo diskriminatorno z 
vidika obravnave po tem zakona do vseh ostalih medijev. Zato predlagamo, da se 4. odstavek 
prenovljenega 81. člena ZMed črta. V primeru, da bo predlagatelj prisluhnil naši pobudi (glej stališče 
SOZ k 6. členu predloga novele, s katerim se uvaja nov 4. b člen ZMed) in v noveli ZMed opredelil ključna 
merila in kriterije, ki jih pravilnik iz mora vključevati, pa menimo, da določila 4. odstavka prenovljenega 
81. člena sodijo v ta sklop novega 4.b člena Zmed. 
 
Sklepno 
Predlagamo, da se 4. odstavek prenovljenega 81. člena ZMed črta oziroma se njegova določila 
umestijo kot del sklopa o ključnih merilih in kriterijih, ki jih podzakonski predpis iz 5. odstavka novega 
4. b člena Zmed mora vključevati. 
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K 39. členu predloga novela / uvaja se nov 114. člen: »Sklad za financiranje slovenske 
televizijske produkcije« 
 

Predlog novega 114. člena ZMed se glasi: 
(1) Vsak operater je zavezan k plačilu prispevka, ki se obračuna mesečno v višini 3,5 eura na 
vsakega naročnika njegovih storitev. Višina prispevka se vsako leto uskladi s stopnjo letne 
inflacije, o čemer izda sklep pristojni minister.  

  

(2) Operater vplačuje prispevek v sklad za financiranje slovenske televizijske produkcije (v 
nadaljnjem besedilu: sklad), ki ga vodi pristojno ministrstvo. 

 

(3) Sklad je namenjen financiranju produkcije izvirnih programskih vsebin v slovenskem jeziku, ki 
se predvajajo v televizijskih programih, in sicer:  

 televizijskih filmov, nadaljevank in nanizank, 

 dokumentarnih filmov, 

 informativnih programskih vsebin, 

 kulturno-umetniških programskih vsebin in  

 zabavnih programskih vsebin, 

 pri čemer se za vsako od navedenih petih področij nameni enak delež razpoložljivih 
sredstev sklada.   

 

(4) Do sredstev iz sklada so upravičeni izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo naslednja 
pogoja: 

 imajo status nepridobitnega medija posebnega pomena; 

 dosegajo najmanj 0,3 odstotni povprečni mesečni delež gledalcev ali so prosti dostopni 
na način prizemne digitalne video radiodifuzije. 

 

(5) Do sredstev iz sklada niso upravičeni Radiotelevizija Slovenija in izdajatelji televizijskih 
programov, namenjenih izključno oglaševanju ali televizijski prodaji.  
 

(6) Glede razdelitve sredstev se smiselno uporabljajo določbe 4.b člena tega zakona. Postopek, 
pogoje za kandidiranje ter kriterije in merila za presojo določi pristojni minister s podzakonskim 
aktom.«. 

 
Menimo, da se z uveljavitvijo določil novega 114. člena ZMed pravzaprav uvaja nov davek na storitve 
operaterjev, čemur odločno nasprotujemo iz več razlogov: 

- postavlja se vprašanje ali je tak pristop, kot ga uvaja predlog novele ZMed, sploh v skladu s 
slovenskim pravnim redom (iz prakse Ustavnega sodišča bi se dalo sklepati, da ni); 

- predlagatelj predloga ni v zadostni in sprejemljivi meri utemeljil; 
- predlagatelj s predlogom breme financiranja slovenske televizijske produkcije vsaj delno prenaša 

na končnega potrošnika / državljana. Iluzorno je namreč pričakovati, da bodo operaterji 
prispevek, ki je pravzaprav nov davek, odvajali brez povišanja cen svojih storitev za končnega 
potrošnika / naročnika; 

- zato bi se predlog lahko negativno odražal tudi na stopnji dostopnosti do programskih vsebin 
slovenskih avdiovizualnih medijev za najranljivejše skupine slovenskega prebivalstva, ki že živi na 
robu ali v revščini; 

- ob tem tudi ocenjujemo, da če že kam, vsebina predloga ne sodi v ZMed ampak v Zakon o 
elektronskih komunikacijah; 
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Zato predlagamo, da se 39. člen predloga novele, s katerim se spreminja / uvaja nov 114. člen ZMed, 
črta. 
 
V primeru, da predlagatelj ne bi upošteval našega predloga o črtanju, pa ocenjujemo, da  so potrebni 
vsaj popravki / dopolnitve predloga novega 114. člena ZMed, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
 

1. K naslovu / poimenovanju člena:  
Dopolni se tako, da se glasi: »Sklad za financiranje slovenske televizijske in spletne 
produkcije« 
 

2. K 3. odstavku predloga novega 114. člena ZMed: 
Omejevanje pravice do financiranja zgolj na vsebine, ki se predvajajo v televizijskih programih, je 
- vsaj glede na to, da se med vsebine, ki so predmet sofinanciranja uvrščene tudi informativne  
programske vsebine – na področju produkcije vsebin diskriminatorno vsaj do založnikov spletnih 
medijev. Poleg tega tako aktualno stanje slovenske medijske krajine kot  tudi njen pričakovani 
razvoj zahtevata dopolnitev dikcije uvodnega stavka 3. odstavka tako, da se glasi:  
(3) Sklad je namenjen financiranju produkcije izvirnih programskih vsebin v slovenskem jeziku, 
ki se predvajajo v televizijskih programih in / ali v spletnih medijih, in sicer: … .  

 

3. K šestemu odstavku predloga novega 114. člena ZMed 
6. odstavek predloga novega114. člena ZMed določa, da se glede razdelitve sredstev smiselno 
uporabljajo določbe 4.b člena tega zakona. Postopek, pogoje za kandidiranje ter kriterije in 
merila za presojo določi pristojni minister s podzakonskim aktom. 
 
Pomisleke in predloge k predlaganim določilom novega 4. b člena smo že navedli. Ker gre za z 
več vidikov pomembna in nesprejemljiva določila, jih  na tem mestu ponovno navajamo. 
 
Menimo, da določila 1., 2. in 5. odstavka novega 4. b člena ter posledično tudi 6. alineje 
novega 114. člena vsakokratnemu aktualnemu pristojnemu ministru ali ministrici podeljujejo 
pooblastila v nesprejemljivem obsegu tako z vidika zagotavljanja pluralnosti in transparentnosti 
kot preprečevanja nedopustnega vpliva politike na svobodo medijev preko financiranja 
/pogojev/ za njihovo delovanje. 

 
Zato ocenjujemo, da bi morali biti ključni elementi (ključni splošni pogoji, merila in kriteriji), 
opredeljeni v ZMed. Tako bi bili za pripravo podzakonskega predpisa / pravilnika zavezujoči. Na 
ta način bi se tudi zagotovilo, da so ključni elementi, na podlagi katerih se določa so-financiranje 
produkcije medijskih vsebin, predmet širšega konsenza (sprejemanje v DZ) in ne praktično v 
celoti prepuščeni samovolji in pogledom vsakokratnega pristojnega ministra ali ministrice. 
Posledično je namreč pričakovati večji vpliv politike na medije, namesto da bi šle spremembe v 
nasprotno smer, torej v manjšanje možnosti vpliva politike. Zakon pa mora v zadostni meri 
zagotoviti, da se v največji možni meri omeji možnost vpliva politike. Dodeljevanje finančnih 
sredstev zagotovo predstavlja enega ključnih elementov, ki mora delovati v smeri neodvisnosti 
medijev,  še zlasti tudi v luči vsaj zaskrbljujočega stanja na področju financiranja medijev in  
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produkcije medijskih vsebin. Iz istih razlogov pričakujemo tudi, da se vzpostavi neodvisen 
mehanizem odločanja o dodeljevanju sredstev na podlagi pozivov in razpisov – strokovna 
komisija, katere imenovanje je v pristojnosti ministra, to verjetno ni v zadostni meri. 

 
Sklepno 
 
Predlagamo in pričakujemo, da se nov 114. člen novele ZMed črta. 
 
V primeru, da se to ne upošteva, pa menimo, da je nujno, da se določila 6. odstavka novega 
114. člena ZMed preoblikujejo s ciljem, da bo odločanje o razdelitvi sredstev v zakonu 
opredeljeno na način, ki bo zagotovil neodvisnost medijev od politike in bo temeljijo v prvi 
vrsti na strokovni presoji in tako v največji možni meri omejilo tudi možnost politično 
obarvane pristranskosti vsakokratnega pristojnega ministra ali ministrice.   
 
  

K členom 41 do 46 predloga novele / spreminjajo se členi 129 do 134 ZMed / globe 
 

Menimo, da je potrebno z novelo ZMed zagotoviti, da je višina globe v prvi vrsti odvisna od teže 

kršitve.  

Ob tem opozarjamo na nesorazmernost glob v posameznih primerih. Na primer 41, člen / 2. alineja 129. 
člena – nagovarjanja otrok k nakupu in vse kar sledi nikakor ni primerljivo z kršitvijo, kot jo navaja 1. 
alineja istega člena in prvi stavek 2. alineje. Tudi v luči bistveno nižjih kazni za (ne)označevanja naročenih 
in plačanih vsebin oziroma vsebin objavljenih za drugo obliko nadomestila, ki je eden temeljnih 
postulatov tako transparentnosti v medijih kot pravic bralcev, gledalcev, …… 
  

Nadalje menimo, da bi – predvsem tudi z vidika obsega poslovanja majhnih  medijev – zakon moral 

predvideti tudi možnost, da se za manjše kršitve, ki se zgodijo prvič, izreče opomin.  

 
V primeru uradno podaljšanega roka za javno razpravo k predlogu Novele ZMed si pridržujemo 
pravico, da stališča in pobude SOZ dopolnimo in posredujemo ponovno.  
 
 
Ljubljana, 15. 7. 2020 
 
 

Slovenska oglaševalska zbornica 
Letališka 35, 1000 Ljubljana 
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