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Poziv Društva Asociacija k podaljšanju ukrepa mesečnega temeljnega 
dohodka za samozaposlene 

 

Spoštovani, 

 

v Društvu Asociacija se že od začetka epidemije odzivamo na vse t. i. 
protikorona pakete in opozarjamo na resno škodo, ki jo je utrpel kulturni 
sektor in ki se z nadaljevanjem epidemije le še poglablja.  

Ob tem še posebej izpostavljamo samozaposlene v kulturi, ki so kot najbolj 
prekariziran del kulturnega sektorja tudi najbolj na udaru. Ob koncu 
drugega vala in napovedanem začetku tretjega pa ponovno opozarjamo, 
da z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije, ki od 18. marca 2021 velja 30 dni in z njim vse 
omejitve, ki sledijo, ne gre pozabiti tudi na podaljšanje vseh ukrepov 
pomoči, ki so nujni za preživetje v takih razmerah.  

Trenutno veljavni ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka iz 88. do 92. člena ZZUOOP in ukrep delno povrnjenega 
izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali 
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otroka iz 93. do 97. člena ZZUOOP ter 104. in 105. člena ZIUOPDVE je 
podaljšan le do 31. marca 2021. V društvu Asociacija zato pozivamo, da se 
ukrepe pomoči podaljša še naprej, vsaj za čas trajanja razglašene epidemije 
COVID-19. Izpostavljamo še, da številni, ki so pomoči potrebni, do nje do 
sedaj niso bili upravičeni, zato je potrebno premisliti tudi o tem kako 
dostop do pomoči omogočiti širšemu krogu posameznikov. 

 

Lep pozdrav, 

Društvo Asociacija 
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