Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
glosa@sindikat-zsss.si
http://www.sindikat-glosa.si/

Ljubljana, 9. julij 2015.
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA KULTURO
ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(junij 2015)

Spoštovani, tokrat se odzivamo zelo na kratko.
Sekcija baletnih plesalcev v Sindikatu Glosa ceni trud vašega ministrstva. Vendarle pri novem
podpoglavju 5. Pravice iz poklicnega zavarovanja predlagamo nekaj sprememb 92. a in 92. b člena:

92. a člen
(poklicno zavarovanje baletnih plesalcev)
Za pravice in obveznosti baletnih plesalcev iz pokojninskega zavarovanja veljajo predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kolikor ta zakon ne določa drugače. Baletnemu plesalcu, ki je
bil vključen v poklicno zavarovanje iz naslova zaposlitve na delovnem mestu baletnega plesalca, se za
izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, predčasne pokojnine ali starostne
pokojnine iz obveznega zavarovanja, k dejanski zavarovalni dobi, za izpolnitev pogojev za pridobitev
pravice do poklicne pokojnine, predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja
po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, doda polovica obdobja, v katerem je bil
vključen v poklicno zavarovanje. Dodana doba iz prejšnjega odstavka pomeni dodano dobo iz
poklicnega zavarovanja, ki jo ureja 202. člen ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C), in na
podlagi katere zavarovanci pridobijo pravico do poklicne pokojnine.
Višina prispevne stopnje za poklicno zavarovanje znaša 16 % od osnove. Osnova za plačilo
prispevkov za poklicno zavarovanje je plača oziroma nadomestilo plače baletnega plesalca.
Baletnemu plesalcu, ki se ne more poklicno upokojiti, ker sredstva na njegovem osebnem računu pri
skladu ne zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine, manjkajoča sredstva zagotovi Republika
Slovenija.
Višina poklicne pokojnine se določi na podlagi zbranih sredstev, skladno z določbami veljavnega
pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. Njena višina ne more biti nižja od višine starostne
pokojnine, odmerjene od pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

Po izteku poklicne pokojnine baletnemu plesalcu pripada pokojnina najmanj v višini starostne
pokojnine za 40 let pokojninske dobe. Pri odmeri pokojnine se upoštevata dejanska pokojninska doba
in dodana doba.
Republika Slovenija za uživalca poklicne pokojnine plačuje prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje od poklicne pokojnine in prispevek za prostovoljni vstop v obvezno poklicno zavarovanje
za nadomestitev dodane dobe.

92. b člen
(izplačilo v enkratnem znesku)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ima baletni plesalec, ki
ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, ob prenehanju delovnega razmerja pravico zahtevati
izplačilo sredstev, ki jih ima na osebnem računu pri skladu, v enkratnem znesku. V tem primeru ni
upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja.

Predlog je plod tehtnega premisleka. Baletni plesalci se zavedajo, da ga bo potrebno
nomotehnično izpiliti in da bo tudi medresorsko usklajevanje morda zahtevno. Opozarjajo pa, da ne
bodo odstopili od trdne zaveze po zagotovitvi dostojne možnosti preživetja po zaključku poklicne poti.

Lepo vas pozdravljamo.
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