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ZADEVA:  STALIŠČE SLOVENSKE OGLAŠEVALSKE ZBORNICE K PREDLOGU ZAKONA O 
SLOVENSKEM FILMSKEM IN AVDIOVIZUALNEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI RS - ZSFAC 

 
 
 

Spoštovani! 
 
 
Pri pripravi stališč Slovenske oglaševalske zbornice, osrednje stanovske in strokovne organizacije na 
področju tržnega komuniciranja, ki v svojih vrstah združuje komunikacijske agencije (Slovensko 
združenje oglaševalskih agencij - SZOA), podjetja / oglaševalce (Slovensko združenje oglaševalcev - SZO) 
in izdajatelje medijev (Slovensko združenje medijev - SZM), k predlogu ZSFAC smo se osredotočili  na 
določila predloga zakona, ki v veliki meri zadevajo naše člane na način, da jim brez obrazložitve, torej 
neutemeljeno in po našem mnenju tudi neupravičeno nalagajo finančne obveznosti za financiranje javne 
agencije RS – torej na 30. člen /   predloga . Ob tem dodajamo, da predlog zakona brez pojasnil 
predlagatelja k posameznim določilom predpisa ni primeren za javno razpravo. 
 
Ministrstvo za kulturo prosimo, da naše pripombe in predloge skrbno preuči ter jih v največji meri 
upošteva. V primeru, da so k zapisanemu potrebna dodatna pojasnila, smo z veseljem na razpolago.  
 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
Slovenska oglaševalska zbornica 
 
   Mojca Briščik, l.r.       Urban Korenjak, l.r. 
Izvršna direktorica SOZ      Predsednik upravnega odbora SOZ 
         

 
 
 
 
Seznam članov SOZ je na voljo na http://www.soz.si/o_nas/seznam_clanov_soz 
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STALIŠČA IN POBUDE SLOVENSKE OGLAŠEVALSKE ZBORNICE – SOZ K PREDLOGU ZAKONA O 

SLOVENSKEM FILMSKEM IN AVDIOVIZUALNEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI RS - ZSFAC 
 

 
UVODOMA 
 
Ocenjujemo, da je celotni 30. člen predloga Zakona o slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru (v 
nadaljevanju Predlog ZSFAC) sporen  in potreben ponovnega resnega premisleka. Zato predlagamo, da 
se 30. člen predloga ZSFAC črta v celoti in morebitni ne-proračunski viri financiranja agencije – če sploh 
– opredelijo na novo, predlagana nova rešitev pa naj bo tudi ustrezno pojasnjena in utemeljena. 
 
V nadaljevanju pa se osredotočamo na tista določila / odstavke / 30. člena, ki direktno zadevajo naše 
člane in so z vidika SOZ, njenih članov, v celoti neprimerni in kot taki nesprejemljivi.  
 

 
K 30. ČLENU PREDLOGA 
 
30. člen (izvenproračunska sredstva) predloga ZSFAC med drugim določa: 
 

(1) Operaterji so zavezanci za plačilo mesečnega prispevka agenciji, ki se obračuna v višini 1 eura na 
vsakega naročnika njihovih storitev, ki zajema prenos televizijskih programov in avdiovizualnih 
medijskih storitev na zahtevo po elektronskih komunikacijskih omrežjih. Mesečni prispevek za tekoči 
mesec se nakaže na račun agencije najpozneje do petega dne prihodnjega meseca. Obveznost plačila 
mesečnega prispevka za tekoči mesec ne velja, če je bilo število naročnikov iz prvega stavka tega 
odstavka v preteklem mesecu manjše od 1000. 
 
(3) Kinematografi so zavezanci za plačilo letnega prispevka agenciji, ki se za tekoče leto obračuna v višini 
0,2 odstotka od prihodkov iz prodaje kinematografskih vstopnic v preteklem letu, brez vključenega davka 
na dodano vrednost.  
 
(5) Zakupniki medijskega prostora so zavezanci za plačilo letnega prispevka agenciji, ki se za tekoče 
leto obračuna v višini 0,5 odstotka od prihodkov iz opravljanja dejavnosti posredovanja 
oglaševalskega prostora ali časa v televizijskih programih, avdiovizualnih medijskih storitvah na 
zahtevo ali na spletu v Republiki Sloveniji v preteklem letu, brez vključenega davka na dodano 
vrednost.  
 

 
K 1. odstavku 30. člena predloga ZSFAC 
 
Menimo, da se s predlagano rešitvijo pravzaprav uvaja nov davek na storitve operaterjev, čemur 
odločno nasprotujemo iz več razlogov: 

- predlagatelj predloga sploh ni utemeljil; 
- postavlja se vprašanje ali je tak pristop, kot ga uvaja predlog, sploh v skladu s slovenskim 

pravnim redom (iz prakse Ustavnega sodišča bi se dalo sklepati, da ni); 
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- predlagatelj s predlogom breme financiranja 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 za 
najranljivejše skupine slovenskega prebivalstva, ki že živi na robu ali v revščini. 

 
Dodajamo, da se zgoraj zapisano v enaki meri nanaša tudi na  utemeljitev o novem davku na 3. odstavek 
30. člena predloga ZSFAC in breme financiranja javne agencije prenaša tudi na končnega potrošnika, kar 
ni sprejemljivo. 
 

SKLEPNO 
Predlagamo in pričakujemo, da se 1. odstavek 30. člena predloga črta. 

 
 

K 5. odstavku 30. člena predloga ZSFAC 
 
Vključitev zakupnikov medijskega prostora med zavezance za plačilo letnega prispevka agenciji je iz več 
razlogov neustrezna, predstavlja neustaven poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. 
člena Ustave RS ter pomeni neenakopravno obravnavo zakupnikov medijskega prostora glede na 
preostale predvidene zavezance za plačilo letnega prispevka agenciji. 
 
Glede na namen ustanovitve Slovenskega filmskega in avdiovizualnega centra, javne agencije RS, ki v je 
spodbujanju ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji, ustvarjanje 
ustreznih pogojev za razvoj in dostopnost filmske, avdiovizualne in kinematografske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, spodbujanje razvoja filmske kulture in krepitve zavesti o pomenu filmske umetnosti za 
razvoj posameznika in družbe ter izvajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za 
kulturo in s tem zakonom, je jasno, da med zavezance za plačilo letnega prispevka agenciji ne bi smeli 
biti vključeni zakupniki medijskega prostora, saj le-ti nimajo nikakršne vsebinske zveze s filmskim in 
avdiovizualnim področjem v Republiki Sloveniji, s filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnostjo, 
filmsko kulturo oziroma filmsko umetnostjo. Zakupniki medijskega prostora na trgu nastopajo zgolj in 
izključno kot posredniki med ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev in oglaševalcem na način, 
da zakupniki medijskega prostora proti plačilu od ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev 
zakupijo medijski prostor, ki ga nato tržijo oglaševalcem.  
 
Vključitev zakupnikov medijskega prostora med zavezance za plačilo letnega prispevka za financiranje 
javne agencije predstavlja neustaven poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena 
Ustave RS. Za dopustnost posega v pravico do svobodne gospodarske pobude je skladno z ustavno-
sodno prakso zahtevano, da ima zakonski pogoj oziroma ukrep realno vsebinsko zvezo s konkretno 
regulirano dejavnostjo. Takšna zveza pa po našem mnenju ni podana med dejavnostjo zakupnikov 
medijskega prostora in Slovenskim filmskim in avdiovizualnim centrom, javno agencijo RS, saj, kot 
pojasnjeno, zakupniki medijskega prostora nimajo nobene vsebinske zveze s filmskim in avdiovizualnim 
področjem v Republiki Sloveniji, dostopnostjo filmske, avdiovizualne in kinematografske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji oziroma filmsko kulturo in filmsko umetnostjo. Vključitev zakupnikov medijskega 
prostora med zavezance za plačilo letnega prispevka agenciji torej pomeni poseg v podjetniško 
svobodo na področju dejavnosti zakupa medijskega prostora. 
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Neustreznost vključitve zakupnikov medijskega prostora med zavezance za plačilo letnega prispevka 
agenciji nadalje izhaja iz finančne strukture razmerij med udeleženci pri posredovanju medijskega 
prostora.  
 
Opozoriti je potrebno tudi na dejstvo, da določila 5. odstavka 30. člena ne bi bila operativna, saj iz 
zakona ni nedvoumno razvidno niti kdo šteje za medijskega zakupnika niti kako bi se ugotavljala 
osnova za odmero prispevka. Na področju dejavnosti medijskega zakupa se prihodki namreč ne beležijo 
ločeno glede na posamezno storitev, ki jo ponudi zakupnik medijskega prostora v pogodbi z 
oglaševalcem. Dejstvo je, da zakupniki medijskega prostora oglaševalcem ponudijo v paketu komplet 
storitev, med katerimi je tudi dejavnost posredovanja medijskega prostora, pri čemer pa pogodbe, 
sklenjene med zakupniki medijskega prostora in oglaševalci, ne opredeljujejo, kolikšen znesek 
pogodbeno dogovorjenega plačila je namenjen posredovanju. Izvrševanje predmetne določbe bi bilo 
posledično nemogoče tako za zavezance kot izvrševalce nadzora nad izvajanjem določb zakona.  
 
Iz previdnosti je zaradi zgoraj opredeljenega tveganja, da določba zaradi neločljivosti prihodkov 
zakupnikov medijskega prostora, ne bi bila izvršljiva, treba izpostaviti, da v kolikor bi se letni prispevek 
zakupnikom medijskega prostora obračunal kar glede na vse prihodke iz posamezne pogodbe, v kateri 
je vključen tudi zakup, bi to predstavljajo letni prispevek v višini kar 25 % dobička zakupnikov 
medijskega prostora. Kot je pojasnjeno že v uvodu, pri medijskih zakupnikih prihodki iz naslova zakupa 
predstavljajo hkrati tudi odhodke, saj so zakupniki le člen oglaševalski verigi. Vse to seveda predstavlja 
povsem nesorazmerno finančno breme za zakupnike medijskega prostora. Takšna finančna obremenitev 
zakupnikov medijskega prostora za financiranje agencije bi že sama za sebe predstavljala nedopustno 
omejitev svobodne gospodarske pobude na področju zakupa medijskega prostora, saj neobičajno 
intenzivno oži polje podjetniške svobode z odvzemom kar četrtinskega deleža dobička iz predmetne 
dejavnosti.  
 

 
SKLEPNO 
Predlagamo in pričakujemo, da se 5. odstavek 30. člena predloga ZSFAC črta. 
 
 
Ljubljana, 4. 4. 2022 
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