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Ljubljana, 15. december 2017 
 
Komentarji in predlogi Društva Asociacija na predlog Uredbe o določitvi 
višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za 
samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Spoštovani, 
 
v Društvu Asociacija se odzivamo na Uredbo o določitvi višine dnevnega 
nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene 
v kulturi za polni delovni čas za leto 2018 (v nadaljevanju Uredba). 
 
Ob tej priložnosti želimo najprej opozoriti na po našem mnenju 
pomanjkljivo ureditev krovnega zakona v kulturi, ki narekuje tudi to uredbo. 
Četrti odstavek 82.a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (ZUJIK) namreč govori o nadomestilu za samozaposlene v kulturi 
za čas zadržanosti iz dela zaradi bolezni in sicer do vključno 30. delovnega 
dne trajanja bolezni, v kolikor bolezen traja več kot 31 delovnih dni. 
Samozaposleni lahko koristi pravico enkrat letno.  
 
Menimo, da je omenjeni odstavek člena ozko zamejen in ne ustreza 
potrebam na terenu. Določilo vključuje časovno omejitev, saj lahko za 
nadomestilo prosijo zgolj tisti samozaposleni v kulturi, ki so bolni več kot 31 
delovnih dni. Druga omejitev je koledarska, saj lahko posamezniki za 
nadomestilo prosijo zgolj enkrat letno. Tretja omejitev je tipska, saj lahko za 
nadomestilo prosijo samozaposleni zgolj zaradi izostanka iz dela iz razloga 
bolezni, ne pa tudi na primer zaradi poškodbe na ali izven delovnega 
mesta. Zadnja omejitev, ki se uveljavlja tudi v obravnavani uredbi, je višina 
nadomestila, ki je vse od uvedbe ukrepa ista in znaša zgolj 20 evrov na 
dan.  
 
Analiza financiranja kulture, ki jo je Ministrstvo za kulturo objavilo ob 
predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025, kaže, da je 
mehanizem izplačevanja nadomestila za čas zadržanosti z dela v preteklih 
letih zaradi prej omenjenih omejitev lahko koristilo zelo malo 
samozaposlenih v kulturi, v povprečju pa zgolj 1 odstotek. Tako je v letu 
2014 primerov izplačila nadomestila zgolj 33, v letu 2015 samo 20, v letu 
2016 pa natanko 30. Sredstva za ta mehanizem so zanemarljiva in se letno 
gibljejo okoli 15.000 evrov. Vse to kaže, da nekaj, kar je v zakonu 
opredeljeno kot spodbuda za samozaposlene v kulturi, ne opravlja niti 
najbolj temeljnega poslanstva, vse omejitve pa člen kot tak hromijo in ga 
delajo neučinkovitega. Predlagamo, da se v prihodnje razmisli o celostni 
reformi obravnavanega četrtega odstavka 82.a člena ZUJIK, tokrat pa vas 
pozivamo, da v okviru Uredbe spremenite višino dnevnega nadomestila. 
 
Komentarji 
 
K 2. členu Uredbe 
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V drugemu členu Uredbe se besedna zveza »20 evrov« nadomesti z 
besedno zvezo »35 evrov«. Člen se po novem glasi:   
 
»Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za 
samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018 znaša 35 evrov.« 
 
Obrazložitev 
 
Tudi iz obrazložitve, ki je priložena k uredbi, izhaja, da do sedaj določena 
višina nadomestila, to je 20 evrov, ne zadošča niti za zneske, ki bi 
zadostovali za to, da posameznik ne bi padal pod prag revščine. V 
obrazložitvi je navedeno: »Po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije za leto 2016 je prag revščine opredeljen kot dohodek, nižji od 616 
evrov mesečno.« V kolikor vzamemo v obzir, da bi navedeno nadomestilo 
posameznik prejemal 21 delovnih dni v posameznem mesecu, kolikor je 
povprečno delovnih dni v mesecu, potem bi prejel zgolj 420 evrov 
nadomestila, kar je znesek, ki ga po statistikah že močno uvršča pod prag 
revščine. S tega vidika je nadomestilo neustrezno.  
 
V obrazložitvi je zapisano tudi: »Pri določitvi višine so bili upoštevani 
razpoložljiva proračunska sredstva in prag revščine,…«. Poleg tega, da 
prag revščine, kot smo pokazali, z nadomestilom ni zagotovljen, in je s tega 
vidika nadomestilo neustrezno, imamo pomisleke tudi glede prve 
ugotovitve. Če bi se znesek spremenil skladno z našim predlogom, in bi se 
zvišal na 35 evrov, bi to glede na dosedanje trende pomenilo zgolj približno 
10.000 evrov več proračunskih sredstev letno, kar pa je zanemarljiva 
številka ob misli na to, da gre za zdravje vrhunskih slovenskih kulturnikov. 
Ob tem bi bilo potrebno upoštevati tudi realne napovedi gospodarske rasti 
in zviševanje plač v številnih sektorjih. Vsi kazalniki kažejo, da bi se po treh 
letih stagnacije višine dnevnega nadomestila ta ukrep moral naposled 
korigirati in upoštevati tako navedeno argumentacijo kot realno 
ekonomsko sliko državnega proračuna.  
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