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Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 
77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) Vlada Republike Slovenije 
izdaja naslednjo 

UREDBO 

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 
 
 

1. člen 
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12 in 28/14) se v 
prvem odstavku 10. člena doda nova peta alinea, ki se glasi: 
»- pisne izjave iz 24. člena uredbe.« 
 

2. člen 
Za VII. pododdelkom v Uredbi o samozaposlenih v kulturi se doda nov VIII. pododdelek z 
naslovom državne pomoči, ki se glasi: 

 

»VIII. Pomoč po pravilu »de minimis« 

 

22. člen 

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost po tej uredbi se dodeli kot pomoč de minimis 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 

in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L 352, z dne 24. 12. 

2013). 

 

Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali 

ogrožajo konkurence in hkrati:  

- Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu − enotnemu podjetju, 

ne sme presegati zgornje meje, 200.000 eurov, v katerem koli obdobju treh proračunskih let 

ne glede na obliko in namen pomoči. 

- Upošteva se pravilo kumulacije pomoči in sicer, če je upravičenec, za iste upravičene 

stroške, prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete 

pomoči ne sme preseči zgornje meje in intenzivnosti pomoči,  določeno za posebne 

okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije. 

 

23. člen 

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;  

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja;  

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;  

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 

delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 

delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) prejšnjega odstavka preko enega ali več 

drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

24. člen 

Ministrstvo mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo pomoči »de minimis« pridobiti pisno 

izjavo:  

- o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 

znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči 

»de minimis«, vse v zadnjem triletnem obdobju,  

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,  
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- da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de 

minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,  

- s seznamom, vseh, z njim povezanih podjetij,  

- ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja.  

Ministrstvo mora obvestiti prejemnika o višini pomoči »de minimis« in o tem, da je pomoč 

dodeljena po pravilu »de minimis«, pri čemer mora navesti točen naziv ter številko sheme »de 

minimis«.  

 
25. člen 

Do pomoči, skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L 352, z 
dne 24. 12. 2013) so upravičeni samozaposleni v kulturi. 
Pomoči ne smejo biti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter biti 
pogojene s prednostjo rabe domačih proizvodov pred uvoženimi.  
Do pomoči niso upravičena tudi podjetja v težavah.« 
 

3. člen 

Priloga IV se nadomesti z novo prilogo IV, ki je sestavni del te uredbe. 

 

4. člen 

KONČNA DOLOČBA 

 

Ta Uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

Obveznost priglasitve velja za upravičence do plačila prispevkov za socialno varnost, katerim je 

odločba o dodelitvi pravice izdana od uveljavitve te uredbe dalje in za obdobje pravice od 

uveljavitve te uredbe dalje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4/10 

OBRAZLOŽITEV 

 

Samozaposleni v kulturi lahko na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v 

nadaljnjem besedilu: ZUJIK) zaprosijo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za starševsko 

varstvo in za zaposlovanje od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno 

zavarovanje iz državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen kulturni 

prispevek v zadnjih treh letih ali ko gre za poklice ali dejavnosti, ki jih je treba zaradi kadrovskih 

potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklic), če delo samozaposlenega v zadnjih treh 

letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema ta poklic. Pravica se podeljuje za tri leta 

z možnostjo ponovnih podeljevanj oziroma se ob izpolnjevanju posebnih pogojev dodeli do 

izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Po zakonu samozaposlenemu 

pravica preneha naslednji dan, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

Na podlagi 86. člena ZUJIK pa Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 

43/11, 64/12 in 28/14; v nadaljnjem besedilu: Uredba) določa podrobnejše kriterije izjemnega 

kulturnega prispevka oziroma prispevka k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic. 

Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči je podalo mnenje (št. 440-

38/2015/2 z dne 16. 11. 2015), da predstavlja plačilo prispevkov za socialno varnost za 

samozaposlene v kulturi, kot je določena v ZUJIK in Uredbi, državno pomoč skladno s 

konkurenčnim pravom Evropske unije. V ta namen mora Ministrstvo za kulturo na Ministrstvo za 

finance priglasiti shemo. Ker so predvideni zneski sredstev na posameznega prejemnika, 

skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, relativno majhni in s svojo višino ne izkrivljajo 

oziroma ne ogrožajo konkurence, se shema Ministrstva za kulturo, lahko izvaja po pravilu de 

minimis. Priglasitev sheme za pomoči de minimis zahteva uskladitev pravne podlage s pravili 

Evropske unije na tem področju. Torej mora biti iz pravne podlage razvidno, da izvajanje tega 

ukrepa vključuje vse potrebne pogoje iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 

decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti pri 

pomoči »de minimis« (UL L 352, z dne 24. 12. 2013). Ustrezna pravna podlaga se vzpostavi s 

spremembami in dopolnitvami veljavne Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 

45/10, 43/11, 64/12 in 28/14). 

 

S 1. členom sprememb se dopolnjuje 10. člen Uredbe z dokazili, ki jih mora vsebovati vloga za 

priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Na podlagi 3. člena sprememb (nov 

24. člena Uredbe) mora ministrstvo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo pomoči »de minimis« 

pridobiti naslednje pisne izjave:  

- o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 

znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči 

»de minimis«, vse v zadnjem triletnem obdobju,  

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,  

- da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de 

minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,  

- s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,  

- ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja.  

2. člen sprememb vzpostavlja pravno podlago za priglasitev plačila prispevkov za socialno 

varnost za samozaposlene v kulturi kot sheme državne pomoči po pravilu de minimis skladno s 

konkurenčnim pravom Evropske unije. Priglasitev sheme za de minimis pomoči zahteva 

uskladitev pravne podlage s pravili Evropske unije na tem področju, iz katere mora biti razvidno, 

da izvajanje tega ukrepa vključuje vse potrebne pogoje iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z 

dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24. 12. 2013). Uredba določa, da se pravica do plačila 

prispevkov za socialno varnost po tej uredbi dodeli kot pomoč de minimis; definira pomoči 

dodeljene po pravilu »de minimis«; določa zgornjo mejo skupne pomoči de minimis istemu 



 

 5/10 

upravičencu v triletnem obdobju, določa pravilo kumulacije in omejitve intenzivnosti pomoči v 

zvezi z istimi upravičenimi stroški, opredeljuje enotno podjetje ter določa obveznosti dajalca 

pomoči in prejemnika pomoči oziroma določa pisne izjave, ki jih mora dajalec pridobiti od 

prejemnika pred dodelitvijo. Uredba določa tudi, da pomoči ne smejo biti za z izvozom 

povezane dejavnosti v tretje države ali države članice in da do pomoči niso upravičena tudi 

podjetja v težavah. 

3. člen sprememb nadomešča prilogo IV Uredbe z novo prilogo, nekoliko spremenjenim 

obrazcem Vloge za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Obrazec vloge 

se prilagaja novim dokazilom, ki jih mora vsebovati vloga za priznanje pravice do plačila 

prispevkov za socialno varnost na podlagi novega 24. člena Uredbe. Nekoliko se obrazec 

prilagaja potrebam postopka pridobitve pravice do plačila prispevkov, in sicer v želji, da bi bilo 

izpolnjevanje pogojev v čim večji meri razvidno že iz same vloge in ne toliko iz obsežnih gradiv, 

ki jih vlogam priložijo samozaposleni, kar hkrati prispeva tudi k hitrosti in ekonomičnosti 

postopka.  

Končna določba določa začetek veljavnosti Uredbe, in sicer trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije ter da obveznost priglasitve velja za upravičence do plačila prispevkov 

za socialno varnost, katerim je odločba o dodelitvi pravice izdana od uveljavitve te uredbe dalje 

in za obdobje pravice od uveljavitve te uredbe dalje. 
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Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost 

Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo vlagam 
zahtevo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost  
 
I . Podatki o vlagatelju/vlagateljici 
 
Ime in priimek:       

Datum in kraj rojstva:       

Davčna številka:       

 
Podatki o stalnem prebivališču 
Ulica in hišna številka:       

Poštna številka:       Kraj:       

Izpostava davčnega urada:       

 
Podatki o začasnem prebivališču 
Ulica in hišna številka:       

Poštna številka:       Kraj:       

Izpostava davčnega urada:       

 
Telefon (GSM):       

E-naslov:       

 
Izpolnjevanje pogoja iz druge alinee petega odstavka 8. člena Uredbe o samozaposlenih v 
kulturi  
starost najmanj 50 let in DA / NE 

Priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna oziroma/in 
zaposlitev v javnem zavodu s področja kulture v skupnem trajanju najmanj 20 let 

DA / NE 

 
II. Podatki o specializiranih oziroma specializiranih deficitarnih poklicih 
 
Specializiran oziroma specializiran deficitarni poklic, za katerega želim pridobiti pravico:  
1.       

2.       

3.       

  s polnim delovnim časom 
 s polovičnim delovnim časom 
 drugo:       

 
Pravica mi je bila že priznana do dne:       
 
III.  Seznam del v zadnjem triletnem obdobju ter prejete nagrade in priznanja, iz katerih je 
razviden izjemni kulturni prispevek oziroma prispevek k razvoju področja, ki ga zajema 
deficitarni poklic: 
 
SPECIALIZIRAN POKLIC: _________________________ 

Datum Delo/nagrada ali priznanje Kritike, objave, odmevnost in drugi 

viri 
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*v primeru vloge za več specializiranih poklicev mora biti seznam za vsak poklic posebej, število vrstic pri posameznem poklicu se 
lahko poljubno dodaja 

SPECIALIZIRAN POKLIC: _________________________ 
 
Datum Delo/nagrada ali priznanje Kritike, objave, odmevnost in drugi 

viri 

   

   

   

 
SPECIALIZIRAN POKLIC: _________________________ 
 

Datum Delo/nagrada ali priznanje Kritike, objave, odmevnost in drugi 

viri 

   

   

   

 

IV. Izjave vlagatelja/vlagateljice 
 
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam 
materialno in kazensko odgovornost. 
 
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost mora sporočiti vsako spremembo 
podatkov, ki vpliva na pridobitev oziroma uživanje pravice iz te uredbe, na oddajo 
elektronskega obrazca obračuna (OPSVZ) in določitev višine plačila prispevkov v 15 dneh po 
njenem nastanku. 

V primeru, da upravičenec v tem roku ne predloži podatkov, ki vplivajo na oddajo 

elektronskega obrazca obračuna, mora obrazec oziroma popravek le-tega oddati sam. 

Izjavljam, da za potrebe tega postopka dovoljujem pridobitev podatkov o datumu izpolnitve 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani ZPIZ. 
 
Izjavljam da sem/nisem rezident Republike Slovenije za davčne namene. (označiti) 

 
 
Datum:      Podpis:  
  
 
 
 
 
 
Priloge: 

1. dokumentacija, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek za vsak poklic:  
predstavitvena mapa del za zadnje triletno obdobje in izkazane državne nagrade na 
področju kulture ali nagrade, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska društva, 
primerljive mednarodne nagrade ali priznanja, dokumentirane kritike oziroma objave v 
strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter življenjepis ali 
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2. dokumentacija, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema 
deficitarni poklic:  
predstavitvena mapa del ali umetniških dosežkov v kulturi za zadnje triletno obdobje 
ter dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in 
mednarodni javnosti ter življenjepis, 

3. dokumentacija, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v 
primeru uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. 
odstavka 8. člena uredbe. 

 
Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (vlagatelj jih lahko priloži tudi 
sam): 

1. odločba o odmeri dohodnine za pretekla tri leta ali 
2. obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za 

preteklo leto ali  
3. potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi 

za odmero dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec), 
4. dokazilo o rezidentstvu za davčne namene v Republiki Sloveniji, 
5. podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s 

strani 
ZPIZ. 

  



 

 9/10 

Pisne izjave povezane s pomočjo po pravilu »de minimis«:  
 
1. Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da se pravica do plačila prispevkov za socialno varnost 

po tej uredbi dodeli kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči »de minimis« (Uradni list L 352, z dne 24. 12. 2013). 

 
2. Izjava o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v 

kakšnem znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani 
pomoči »de minimis«, vse v zadnjem triletnem obdobju: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________  

 
oziroma o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________ 

 
3. Izjavljam, da  z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena dovoljena 

zgornja meja pomoči »de minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 
 
4. Seznam povezanih podjetij:  
       
____________________________________________________________________________ 
       
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja. DA/NE (označiti) 
 
 
Datum:      Podpis: 
 
 
 

Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali 

ogrožajo konkurence in hkrati:  

Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu - enotnemu podjetju, ne 

sme presegati zgornje meje, 200.000 eurov, v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne 

glede na obliko in namen pomoči. 

Upošteva se pravilo kumulacije pomoči in sicer, če je upravičenec, za iste upravičene stroške, 

prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme 

preseči zgornje meje in intenzivnosti pomoči, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 

v predpisih Evropske unije. 

 

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a)   podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;  

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja;  

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;  
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d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 

delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 

delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) prvega pododstavka preko enega ali več 

drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje (oziroma/ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih 

pripojeno k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja).  

 


