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Ljubljana, 19. november 2018 
 

Komentarji Društva Asociacija k Osnutku predloga Zakona o dodatku k 
pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in razvojno-raziskovalne 
dejavnosti 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Spoštovani, 
 
v Društvu Asociacija se odzivamo na Osnutek predloga Zakona o dodatku 
k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in razvojno-
raziskovalne dejavnosti. 
 
V Društvu Asociacija že vrsto let opozarjamo na slabo socialno stanje 
samozaposlenih na področju kulture. Tretjina samozaposlenih v kulturi s 
svojim prihodkom ne presega praga revščine in skoraj polovica jih ne 
dosega letnega prihodka, ki bi bil primerljiv prihodku minimalne plače. 
Samozaposleni v kulturi s pravico do plačila prispevka imajo plačane zgolj 
minimalne prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, kar 
pomeni, da v večini primerov prejemajo pokojnino, ki je minimalna, kar spet 
ne zadošča, da bi presegli prag revščine.  
 
V Asociaciji pozdravljamo vsak premik v smeri izboljšanja socialne slike 
ustvarjalcev na področju kulture in zato menimo, da je tudi ponovno 
sprejetje mehanizma izjemnih pokojnin premik v pozitivno smer. Po tem ko 
je bilo v letu 2009 ustavljeno podeljevanje izjemnih pokojnin, je bila 
številnim generacijam odvzeta priložnost, da bi zaživeli finančno bolj 
gotovo starost. Mehanizem izjemnih pokojnin je dobrodošel, a bo potrebno 
pokojninski sistem za samozaposlene ustvarjalce urediti celostno in bolj 
smiselno, kjer si v Asociaciji prizadevamo za uvedbo karierne dinamike, kar 
med drugim pomeni, da se z višanjem delovne dobe zvišuje tudi plačevanje 
prispevkov za pokojninsko zavarovanje.  
 
V nadaljevanju pošiljamo predloge sprememb Osnutka predloga Zakona o 
dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in razvojno-
raziskovalne dejavnosti. 
 
Za vsa dodatna pojasnila vam ostajamo na voljo. 
 
Lep pozdrav,  
 
Društvo Asociacija 
 
Komentarji 
 
K 6. členu Osnutku predloga Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne 
dosežke na področju kulture in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
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Besedilo prvega odstavka šestega člena se spremeni tako, da se črta 
besedna zveza »za življenjsko delo«, ki jo nadomesti besedna zveza 
»prejemnik nagrade oziroma nagrad«. Nadalje se v istem odstavku črta 
besedna zveza »prejel stanovsko nagrado ali mednarodno nagrado 
evropskega pomena«, prav tako se črta besedna zveza »in ugledu države«.  
 
Po novem se prvi odstavek šestega člena glasi: »Ne glede na 3. člen tega 
zakona, lahko vlada z odločbo izjemoma prizna dodatek tudi državljanu 
Republike Slovenije, ki je prejemnik nagrade oziroma nagrad na področju 
kulture ali raziskovalno-razvojne dejavnosti ter je trajno prispeval k razvoju 
družbe.« 
 
Obrazložitev 
 
Zakon dovoljuje, da poleg prejemnikov, ki bodo izjemno pokojnino na 
področju kulture prejeli zavoljo Prešernove nagrade za življenjsko delo 
oziroma opus, izjemno pokojnino prejmejo tudi drugi posamezniki. Trenutni 
predlog je, da so to tisti, ki so prejeli stanovsko nagrado ali mednarodno 
nagrado evropskega pomena, kar je dikcija, ki zajema zgolj del nagrad. 
Poleg navedenih dveh tipov nagrad, so tu še številne druge nagrade, ki so 
prav tako pomembne in ne spadajo v eno od navedenih kategorij. Tukaj so 
še vse druge mednarodne in svetovne nagrade (npr. Nobelova nagrada), 
prav tako so med nagradami pomembne nagrade, ki jih podeljujejo različna 
združenja in gospodarske družbe (npr. nagrada kresnik), občine (npr. 
Župančičeva nagrada) in druge entitete. Menimo, da bi opredelitev s tem 
morala biti veliko bolj odprta, saj so dejansko poleg navedenih, pomembne 
tudi številne druge nagrade. 
 
Slednje predstavlja tudi osnovo za določilo v šestem odstavku 6. člena, kjer 
bo potrebno pri sprejemanju uredbe biti posebno pozoren, da bodo zajete 
res vse pomembnejše mednarodne, tuje in domače nagrade in da bodo 
ustrezno ovrednotene.  
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