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Zadeva: 

Predlog za posodobitev pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za 
poklic oblikovalec in pripombe na obstoječe predloge.  

 

 

Dodatek: 

Pripomba k 5. točki 8. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi UL RS - glede upravičenosti do 
priznane pravice do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let.  

 

Uredba o samozaposlenih v kulturi - 8. člen: 
 
(1) Samozaposleni v kulturi lahko zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno 
varnost z vlogo na obrazcu, določenem v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe, če njegovo delo v 
zadnjih petih letih pomeni izjemen kulturni prispevek. 
 
(2) Pri deficitarnih poklicih lahko samozaposleni v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plačila 
prispevkov za socialno varnost v primeru, če njegovo delo v zadnjih treh letih pomeni prispevek k 
razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic iz priloge II, ki je sestavni del te uredbe. 
 
(3) Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se podeljuje za pet let, z možnostjo ponovnih 
podeljevanj. 
 
(4) Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenemu v kulturi preneha po zakonu 
naslednji dan, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
 
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se samozaposlenemu v kulturi, ki je dosegel starost 
najmanj 55 let in mu je bila priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem 
trajanju najmanj zadnjih 5 let, in je bil najmanj vsaj 20 let samozaposlen pri čemer se v to obdobje 
všteva tudi čas zaposlitve (v javnih zavodih s) na področju kulture in/ali del tega obdobja brez 
možnosti aktivnega delovanja (nezmožnost pridobivanja in  vzpostavljanja novih referenc zaradi 
prekinjene dobe oz. mirovanja zaradi bolniške ali porodniške dobe), prizna pravica do plačila 
prispevkov za socialno varnost vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. 
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Dodatek: ... ali obdobja brez možnosti aktivnega delovanja (nezmožnost pridobivanja in  
vzpostavljanja novih referenc zaradi prekinjene dobe oz. mirovanja zaradi bolniške, porodniške 
dobe) ... 

Iz uredbe je razvidno, da je samozaposleni na področju kulture po skupno 20 letih prepoznan kot 
pomemben člen slovenske kulture brez predložitve dokazov o upravičenosti do priznavanja pravic do 
plačila prispevkov. Ta skupna doba je lahko tudi prekinjena, zaradi obdobja bolniškega ali 
porodniškega mirovanja statusa, ko samozaposleni ni sposoben aktivno delovati in je za daljše 
obdobje njegovo pojavljanje manj vidno. Po tem obdobju mirovanja ponovno potrebuje čas, da 
projekti postanejo opazni, kljub temu, da v vmesnem času tečejo nove aktivnosti, dogovori, izvedbe, 
saj jih je zaradi mirovanja potrebno zaganjati od začetka. Naročniki v primeru oblikovalcev se v 
vmesnem času usmerijo drugam in potrebno je poiskati nove, ipd. 
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