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Ljubljana, 29. oktober 2018 
 
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 2019 
 
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 2019 (v nadaljevanju Uredba). 
 
Naj na začetku ponovimo nekatera dejstva in argumente, ki jih vsako leto 
ponovno izpostavljamo ob sprejemanju obravnavane uredbe. Zdravstveno 
varstvo za samozaposlene v kulturi ni urejeno dobro in ima številne 
problematične točke. Četrti odstavek 82.a člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (ZUJIK) sicer govori o nadomestilu za 
samozaposlene v kulturi za čas, ko so zadržani od dela, a ima določilo ob 
tem tudi številne omejitve, ki ga v praksi zreducira zgolj na malokrat 
uporabljano, tako imenovano, spodbudo. 
 
Kar tri omejitve so postavljene glede tega kdaj je samozaposleni upravičen 
do nadomestila za čas zadržanosti z dela. Najprej mora biti bolan najmanj 
31 delovnih dni, nadalje mu nadomestilo pripade smo enkrat letno in 
naposled lahko nadomestilo prejme samo v primeru bolezni, na pa na 
primer tudi v primeru poškodbe na ali izven delovnega mesta. Asociacija je 
v aprilu 2018 skupaj s partnerji organizirala odmevno konferenco na temo 
zdravja samozaposlenih oseb, kjer se je prav tako potrdilo, da gre za zelo 
pereče vprašanje. 
 
Naposled je med najbolj problematičnimi tudi višina dnevnega 
nadomestila, ki je vrsto let znašala 20 evrov na dan, letošnji predlog uredbe 
pa predlaga zvišanje za 1 evro. Menimo, da je predlog neustrezen in ne 
odraža realnih izračunov, kar je nazorneje prikazano v obrazložitvi v 
nadaljevanju. 
 
 
Komentarji 
 
K 2. členu Uredbe 
 
V drugemu členu Uredbe se besedna zveza »21 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 2019 znaša 35 evrov.« 
 
Obrazložitev 
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Letošnji predlog za zvišanje nadomestila za 1 evro glede na pretekla leta ne 
zadostuje zato, da bi bil dosežen cilj, ki je postavljen tudi v uredbi in sicer 
da posamezniki s tem zneskom ne bi padli pod prag revščine. V obrazložitvi 
k predlogu uredbe namreč prihaja do napake, ki izvira iz mešanja besednih 
ravni. Najjasneje je napaka razvidna iz naslednjih dveh odstavkov v 
obrazložitvi k uredbi: 
 
»Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za 
samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leta od 2014 do 2018 je 
znašala 20 evrov oziroma 600 evrov za 30 dni.«  
 
»Ker se je prag revščine glede na prejšnja leta zvišal, se za leto 2019 
predlaga tudi zvišanje višine nadomestila, in sicer na 21 evrov, oziroma na 
630 evrov za 30 delovnih dni.«  
 
V prvem odstavku je govora o 30 dneh v drugem pa o 30 delovnih dneh, 
kar je bistvena razlika. Prag revščine se določa na mesec (kar je v 
povprečju 30 dni) in znaša, kot navajate v obrazložitvi, za leto 2017, 636 
evrov. Samozaposleni v kulturi pa dobiva nadomestilo za delovne dne, ki jih 
je v enem mesecu okoli 20, kar pomeni, da mesečno dobi, v koliko bi 
preračunali predlagani znesek, 420 evrov. Iz tega sledi, da samozaposleni v 
kulturi s predlaganim zneskom ne doseže praga revščine, ampak je močno 
pod njim.  Zavoljo tega ponovno predlagamo povišanje na 35 evrov 
nadomestila na delovni dan, s čimer bi samozaposleni v kulturi naposled 
presegli prag revščine. 
 
Dejstvo je tudi, da bi predlagano povišanje imelo zelo majhen vpliv na 
proračun ministrstva za kulturo, saj zavoljo številnih omejitev že 
izpostavljenega 82.a člena ZUJIK, navedeno, tako imenovano spodbudo, 
izkorišča zelo malo samozaposlenih v kulturi. 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 bilo 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. V kolikor se znesek 
nadomestila na dan ne bi niti podvojil, slednje pomeni, da se tudi skupna 
bremenitev proračuna ne bi zvišala za več kot 15.000 evrov letno, kar pa je 
zanemarljiv znesek v kolikor govorimo o zdravju vrhunskih ustvarjalcev s 
področja kulture. 
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