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STALIŠČE SLOVENSKE OGLAŠEVALSKE ZBORNICE K PREDLOGU ZAvMS - B 
 

Vlada RS je 5. 3. 2021 po rednem postopku v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS – B) 

https://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E961C889DC0B5350C1258

68F002877C6&db=pre_zak&mandat=VIII .  

 

Opozarjamo na spornost in nasprotujemo določilom 14. člena ZAvMS – B, zlasti novega 
16. a člena. Glede na zapisano v  nadaljevanju predlagamo in pričakujemo, da se 
njegova določila uskladijo z določili Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 14. novembra 2018 (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) – v 
nadaljevanju AVMS Direktiva. 
 
 
K 14. členu ZAvMS – B: 
 

14. člen 
Za 16. členom se dodajo novi 16.a, 16.b in 16.c člen, ki se glasijo: 
16.a člen 
(prispevki za razvoj evropskih avdiovizualnih del) 
(1) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in 
ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev, nad katerimi ima Republika Slovenija 
pristojnost v skladu s pogoji, določenimi v 4. členu tega zakona, vsako leto 
prispevajo dva odstotka bruto letnega prihodka, ustvarjenega v Republiki Sloveniji, 
v proračunski sklad iz 16.b člena tega zakona. Prispevek je namenski prejemek 
proračuna. 

 

Novi 16. a člen ZAvMS v svojem 1. odstavku torej določa, da so vsi ponudniki AV 

medijskih storitev dolžni vsako leto prispevati dva odstotka bruto letnega prihodka, 

ustvarjenega v Republiki Sloveniji, v proračunski sklad iz 16.b člena ZAvMS - B.  

 

Predlog je v nasprotju z veljavno Direktivo (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih 

zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere 

(UL L št. 303 z dne 28. 11. 2018, str. 69–92) – v nadaljevanju AVMS Direktiva . Ta namreč 

uvaja t.i. »Netflix Tax«, pri čemer se ta nanaša izključno na ponudnike avdiovizualnih 

medijskih storitev na zahtevo in ne na vse ponudnike avdiovizualnih  medijskih storitev. 

 

Avdiovizualne medijske storitve so generičen pojem, med katere sodi – poleg AV medijskih 

storitev na zahtevo tudi klasična linearna televizija. Po AVMS Direktivi pa ta seveda ni predmet 

novih in dodatnih obveznosti oz. se te nanašajo izključno na avdiovizualne medijske storitve 

na zahtevo. 

 

Predlog ZAvMS - B zato neutemeljeno širi nabor ponudnikov avdiovizualnih medijskih 

storitev, na katere se nanaša obveznost in uvaja novost, ki ne temelji na določilih AVMS 

Direktive.  
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Namen novosti po Direktivi je izključno v izenačitvi pravnega položaja ponudnikov medijskih 

storitev na zahtevo – predvsem v smislu obveznosti vlaganja v evropsko produkcijo AV del – 

in ne v obdavčevanju lokalnih izdajateljev TV programov. 

 

Posledično predlog novega 16. a člena pomeni dodatno obdavčitev slovenskih izdajateljev 

TV programov, kar je najverjetneje sporno oz. protiustavno. Izdajatelji TV programov v RS 

plačujejo davke in izpolnjujejo zakonske obveznosti glede kvot slovenske in evropske 

produkcije – prevalitev financiranja v javnem interesu na zasebne gospodarske družbe je vsaj 

sporna. 

 

Podobno dodatno obdavčitev, z namenom financiranja v domnevnem javnem interesu, je 

določal že Zakon o slovenskem filmskem centru – javni agenciji RS, ki jo je Ustavno sodišče 

RS kot protiustavno razveljavilo (odločba US RS, opr. št. U-I-73/12-15, z dne 6.3.2014) 

 

Pravilna implementacija določil AVMS Direktive glede uvedbe t.i. »Netflix Tax« bi bila torej  

določitev obveznosti kvot evropske produkcije za ponudnike AV medijskih storitev na zahtevo, 

pri čemer se kot finančna obveznost določi le v tistem delu oz. za tiste ponudnike, ki evropskih 

kvot ne zagotavljajo ali jih ne zagotavljajo v predpisanem deležu. 

 

Tako bi se pri določitvi morebitne finančne obveznosti ponudnikov AV medijskih storitev na 

zahtevo upošteval obseg kataloga evropskih AV del, ki ga ponudnik zagotavlja – le v primeru, 

da ga ne zagotavlja v dovoljšnjem obsegu, pa se mu določi obveznost finančnega prispevka v 

sklad za evropsko AV produkcijo. 
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