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Ministrstvo za kulturo  
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 

Ljubljana, 31. maj 2021 
 
Poziv Ministrstvu za kulturo za zaščito pravic samozaposlenih v 
kulturi 
 
Spoštovani, 
 
v Društvu Asociacija smo letos podrobno spremljali spremembe glede 
obdavčitve prispevkov, plačanih s strani države, ki jih je Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS) napovedala v februarju 2021. Po naših pozivih 
FURS-u, naj novo interpretacijo umakne, po sodelovanju s kolegi iz drugih 
področji, ki jih je prizadela enaka težava, strokovnemu preverjanju 
možnosti za tako interpretacijo in drugih aktivnostih nas veseli, da je FURS 
v začetku maja objavil novico, v kateri javnost informira, da sporna 
interpretacija v letu 2021 ne bo veljala (novica je dostopna na naslednji 
povezavi; https://www.gov.si/novice/2021-05-07-sprememba-
veljavnosti-stalisca-glede-davcne-obravnave-oprostitev-prispevkov-za-
socialno-varnost-pri-normirancih/V ). Kljub temu pa FURS pojasnjuje, da 
bo sporna interpretacija veljala v naslednjem letu oziroma ob oddaji 
letnega davčnega obračuna za leto 2021. V Asociaciji menimo, da še vedno 
ni podlage za takšno interpretacijo, saj je takšna razlaga v neposrednem 
protislovju z 9. točko 20. člena ZDoh-2, ki določa, da se od obveznih 
prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s 
posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, 
pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne 
nastopa kot njihov delodajalec, dohodnine ne plača. Nadalje menimo, da je 
obdavčitev prispevkov samozaposlenih v kulturi s pravico do plačila 
prispevkov, ki se odločijo za normirano ugotavljanje odhodkov, v nasprotju 
z namenom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in določili, 
ki govorijo, da država posameznikom s pravico do plačila prispevkov le te 
pokrije v celoti.  
 
Ministrstvo za kulturo je seznanjeno z materialnim položajem 
samozaposlenih v kulturi, ki nikakor ni zavidljiv, še dodatno ga je prizadela 
epidemija, opisana problematika pa predstavlja nadaljnje nepotrebno 
poslabšanje. Nujno je torej, da škodljivo interpretacijo v celoti odpravimo, 
zato Ministrstvo za kulturo pozivamo, da aktivno zaščiti pravice 
samozaposlenih v kulturi in se zavzame za preklic opisane interpretacije 
tudi v nadaljnjih letih. 
 
Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo, ob tem pa vas pozivamo, da 
nas obvestite o vašem ukrepanju glede opisane problematike. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
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