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Ministrstvo za kulturo 
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 
 

Ljubljana, 20. december 2019 
 
Zadeva:  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 2020 
 
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 2020 (v nadaljevanju: uredba).  
 
Z uredbo se vsako leto določi višino dnevnega nadomestila za čas 
zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni 
delovni čas iz četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju  
javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki je bila za leto 2020 iz dosedanjih 21 
evrov na dan zvišana na 25 evrov na dan. V društvu Asociacija ocenjujemo, 
da je predlog povišanja pozitiven premik v smeri zagotavljanja boljše 
socialne varnosti samozaposlenih v kulturi, zato predlog pozdravljamo in 
upamo, da se bo tovrstni trend izboljšanja delovnih pogojev in razmer za 
samozaposlene v kulturi nadaljeval.  
 
Znesek za leto 2020 je, kot rečeno, ustrezen, a ko govorimo o pozitivnem 
trendu, je v okviru obravnavanega ukrepa treba v mislih imeti dvoje. 
Znesek 25 evrov na delovni dan, v povprečju mesečno znese okoli 525 
evrov (odvisno od delovnih dni), kar je še vedno pod pragom revščine (662 
evrov mesečno), na kar se kot na merilo sklicuje tudi predlagatelj. 
Dolgoročno gre torej stremeti k zagotavljanju navedenega praga. 
Druga stvar je karierna dinamika, ki je zapisana tudi v koalicijski pogodbi in 
po kateri bi se tudi socialni transferji, kamor po našem mnenju sodi tudi 
bolniško nadomestilo, ki ga izplačuje ministrstvo za kulturo, morali 
usklajevati s potencialno oblikovanim stopenjskim sistemom.  
 
Ob pozitivni spremembi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti 
od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi pa moramo ponovno, kot 
že vrsto let do sedaj, opozoriti še na temeljne probleme, ki izhajajo iz 
samega 82.a člena ZUJIK. Četrti odstavek 82.a člena ZUJIK nadomestilo za 
čas zadržanosti od dela omeji le za primer bolezni in ne tudi za poškodbe, 
kar pogosto povzroča težave in nelagodje. Poleg tega mora biti oseba 
bolna najmanj 31 delovnih dni (torej šele po pridobljeni odločbi 
imenovanega zdravnika na Zavodu za zdravstveno zavarovanje), pravico 
do nadomestila za čas zadržanosti od dela pa lahko uveljavlja le enkrat 
letno. Četrti 82. a člen je s tem zelo restriktiven in posledično le redko pride 
v poštev, kar potrjujejo tudi statistike. 
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Ob tem opozarjamo še na zavezo iz Koalicijskega sporazuma, kjer je 
zapisano: »Na področju samozaposlenih v kulturi je treba poskrbeti za  
zdravstveno varstvo z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne  naprej 
/…/« Menimo, da bi zastavljeni pozitivni trend lahko v letu 2020 nadaljevali 
ravno v smeri naslavljanja opisanih izzivov in zato predlagamo, da se v 
začetnih mesecih prihodnjega leta tudi sestanemo. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
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