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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev projekta št. 3340-18-0028 »Programske vsebine medijev« v veljavni Načrt 
razvojnih programov 2018-2021 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17) je Vlada RS na redni seji, dne……, sprejela 
naslednji

sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018 -2021 se skladno s prilogo uvrsti projekt št. 3340-18-0028
»Programske vsebine medijev».

                                                               Mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
 Tabela - Obrazec 3  

Prejemniki: 
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Urška Gruden, vodja Službe za proračun in finance
Ivan Oven, sekretar, Bojana Kovačič, podsekretarka, Direktorat za medije
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:



a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 
kulturo

EP 3340-17-0019
Programi v kulturi in 
mediji

131081–
Izvajanje 
zakona o 
medijih

  2.040.000

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE



 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Anton Peršak
MINISTER

Priloge:
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 DIP Programske vsebine medijev
 Sklep o potrditvi DIP Programske vsebine medijev



Obrazložitev:

Ukrep Programske vsebine medijev izvaja ministrstvo za kulturo v okviru svoje kulturne politike in v 
skladu z v skladu z Zakonom o medijih (ZMed) ter Zakonom o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (ZUJIK), ki določa postopke javnega poziva in javnega razpisa.

Ukrep ne predstavlja investicije.

V skladu s predpisanimi postopki izvedbe javnega poziva in javnega razpisa, kot ga določa Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o medijih in splošni akti (Uredba o izvedbi rednega 
letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev ter Pravilnik o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov), se 
postopek začne z izdajo sklepa o začetku postopka javnega razpisa.

Namen ukrepa je implementacija zakonskih in podzakonskih aktov, s katerimi se zagotavlja pravne 
okvire za svobodo izražanja, ohranjanje avtonomnosti novinarskega dela, pravica do javnega 
obveščanja in obveščenosti ter spodbujanje ustvarjalnosti na področju medijev. 

Cilj ukrepa je:
- zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti; 
- zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej 
tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter ljudem s posebnimi potrebami; 
- ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika; 
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter 
kulture javnega dialoga; 
- utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti.

Republika Slovenija za zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti medijev zaradi svobode izražanja v 
Republiki Sloveniji, zagotavlja proračunska sredstva za medije z namenom izvajanja državne podpore 
pri uresničevanju javnega interesa v medijih oziroma za namene delovanja radijskih in televizijskih 
programov s statusom posebnega pomena. 

Skladno z 82. in v povezavi s 4. in 4.a členom ZMed je Republika Slovenija dolžna podpirati dejavnost 
programov posebnega pomena, ki so posebnega pomena za slovensko kulturo, s sredstvi državnega 
proračuna, in sicer v zakonsko predpisanem deležu, ki ustreza vrednosti treh odstotkov pobranega 
prispevka za programe in storitve RTV Slovenija. V letu 2018 bi morala ta sredstva znašati približno 
2,7 milijona EUR, vendar pa je lahko Ministrstvo za kulturo, zaradi zniževanja državnih sredstev za 
kulturo, zagotovilo le sredstva v skupni višini 2.04 milijona EUR. Ministrstvo za kulturo zagotavlja 
podporo medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed 
pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev .

Ministrstvo z izborom podprtih projektov oz. programskih vsebin sledi ciljem zagotavljanja medijskega 
pluralizma, opredeljenimi v ZMed. Financiranje iz javnih sredstev omogoča produkcijo programskih 
vsebin, ki zadovoljujejo tiste komunikacijske potrebe javnosti, ki jih trg ne ponuja ali pa ne ponuja v 
zadostni meri. S podporo lokalnih medijev oziroma programov posebnega pomena se zagotavlja večji 
delež programskih vsebin lokalnega značaja ter izvajanje kakovostnih medijskih vsebin v javnem 
interesu, ki jih nacionalni mediji ne pokrivajo, so pa dragocen vir informacij za lokalno prebivalstvo. S 
tem se zagotavlja dostop do informacij in pravica do obveščenosti vsem, ne glede na to kje živijo. 
Poleg tega ZMed v 85. členu predpisuje minimalne deleže lastne produkcije, cilj pa je doseči čim višje. 
Po podatkih izdajateljev medijev se kaže povečanje deleža lastne produkcije v dnevnem oddajnem 
času zaradi sofinancirane programske vsebine.

Ocena vrednosti je enaka višini razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa na namenski 
proračunski postavki. Vrednost financiranih projektov je namreč višja od zneska financiranja, ki je 
lahko največ do 50 % odstotkov upravičenih stroškov. Na višino sredstev analiza preteklih stroškov 
tako ne more imeti vpliva. Za leto 2018 je načrtovana poraba na namenski proračunski postavki v 
višini 2.040.000 EUR.



V skladu s 4.a členom Zmed se pri obravnavanju projektov sofinanciranja programskih vsebin 
upošteva pomen projekta za uresničevanje javnega interesa v medijih ter merila za sofinanciranje 
programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov, elektronskih publikacij ter 
radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa

Za izvajanje tega ukrepa je v veljavi shema državne pomoči št. SA.45797 (2016/N), ki je bila v letu 
2016 podaljšana do 31. decembra 2020. Na podlagi te sheme se financira ustvarjanje vsebin 
medijskih programov. Podpirajo se medijski projekti oziroma programske vsebine tiskanih medijev, 
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij. Pri tiskanih medijih in elektronskih 
publikacijah gre še zlasti za prispevanje k financiranju tematskih člankov, nanizank, analiz, reportaž in 
drugih vsebin, primernih za objavo v tiskanih medijih ali elektronskih publikacijah. Pri radijskih in 
televizijskih programih gre prav tako še zlasti za kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, 
znanstvene ali podobne oddaje. Prav tako gre lahko tudi za književna ali gledališka dela, prirejena za 
radio in televizijo ali elektronske publikacije.

Izvajalci so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Ministrstvo za kulturo. Po izvedbi projekta 
mora izvajalec, ki je z odločbo prejel pravico do sofinanciranja, predložiti ministrstvu zahtevek, 
vključno s tem pa tudi: 
- delno vsebinsko poročilo o izvedenem projektu v posameznem obdobju (izjava o izvedbi projekta); 
- vse do vložitve zahtevka za izplačilo posnete sofinancirane programske vsebine (navedene v vlogi) 
na ustreznem nosilcu slike in zvoka (velja samo za  izdajatelje radijskih programov, televizijskih 
programov in neodvisne producente);
- vse izvode sofinanciranih programskih vsebin tiskanih oz. elektronskih objav (navedenih v vlogi), 
realiziranih do vložitve zahtevka za izplačilo (velja samo za izdajatelje tiskanih medijev in elektronskih 
publikacij);
- delno finančno poročilo o izvedenem projektu, ki zajema izvedbo projekta v delu, ki se nanaša na 
sofinanciran delež financerja (specifikacija odhodkov in prihodkov); 
- izjavo, da bodo vsa proračunska sredstva porabljena zakonito, namensko in gospodarno;
- kopije obračunske dokumentacije stroškov (dokazila o nastanku stroškov in potrdila o izvedenih 
plačilih), ki glede višine zneska pokrivajo sofinanciran znesek. 

Na podlagi potrjenega zahtevka ministrstvo za kulturo izplača sredstva upravičencu.

Obseg in naloge v okviru izvajanja ukrepa v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju javnih razpisov in 
javnih pozivov na področju kulture oz. potrebne aktivnosti po fazah:

 Izvedba javnega razpisa
 Izbor izvajalcev, ki dosežejo zadostno število točk za izbor v sofinanciranje, izdaja odločbe in 

sklenitev pogodbe
 Izplačila sofinanciranega zneska v skladu s pogodbenimi pogoji. 
 Pregled realizacije projekta.

V primeru sofinanciranja programov s področja kulture so stroški opredeljeni na ravni upravičenih 
stroškov izvajalcev, izbranih na podlagi javnega razpisa.

Koristi programa se kažejo v tem, da sofinancirane programske vsebine v javnem interesu, 
pomembno prispevajo k pluralnosti in raznolikosti medijskega prostora, prav tako pa zlasti lokalnemu 
prebivalstvu in posameznim ciljnim skupinam poslušalcev in gledalcev zagotavljajo uresničevanje 
ustavne pravice do javnega obveščanja in obveščenosti. S tem se ustvarja neposredna vez med 
javnostjo in lokalnimi skupnostmi ter drugimi družbenimi skupinami, ki delujejo na lokalni ravni. 
Programske vsebine tudi vsebinsko dopolnjujejo ponudbo javne radiotelevizije, ki sama s svojimi 
programi ne more enakomerno pokriti vseh dogodkov v Sloveniji, in s tem zapolnjujejo informacijsko 
vrzel na osi lokalno – nacionalno.

Na ravni proračuna Ministrstva za kulturo za leto 2018 je v okviru proračunske postavke 131081 –
izvajanje zakona o medijih za izvajanje ukrepa namenjeno 2.040.000 EUR. 
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