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Republika Slovenija 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  
Masarykova c. 16 

1000 Ljubljana 

 

 

Na podlagi resolucije UNESCO iz leta 1980, ki vsebuje priporočila o statusu umetnikov, 

priporočila Mednarodne organizacije dela R198 iz leta 2006 o delovnih razmerjih, raziskave Ocena 

stroškov dela za samozaposlene v kulturi ter dosedanjih nacionalnih programov za kulturo, predlagamo, da 

se v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ustrezneje določi status samozaposlenih 

delavcev v kulturi, ki so po vsebini in svojem nastopu na trgu dela delavci brez stalnega ali znanega 

delodajalca. To je v splošnem in javnem interesu. Pri delu samozaposlenih delavcev v kulturi gre v 

glavnem za odvisno razmerje, delo z javnimi institucijami v javnem interesu, za nepridobitno dejavnost in 

za dejstvo, da nastopajo v pogodbenih razmerjih kot šibkejša pogodbena stranka. Zaradi tega je edina 

ustrezna možnost, da se tudi uradno prepozna samozaposlene delavce v kulturi kot kategorijo delojemalcev 

brez stalnega delodajalca, ki opravljajo neprofitno dejavnost, v kolikor njihovi prihodki ne presegajo 

stroška dela primerljivega delovnega mesta v javnem sektorju. Njihovo delo prispeva k uresničevanju 

javnega interesa na področju kulture, zaradi česar imajo pravico do posebnega statusa. 

Podrobnosti statusa mora določiti kolektivna pogodba, ki mora biti usklajena v socialnem dialogu 

med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in reprezentativnim sindikatom kulture, ki zastopa samozaposlene 

delavce. Ministrstvo v tem primeru zastopa javni interes in vse delodajalce, ki na kakršenkoli način 

uresničujejo javni interes na področju kulture. 

Upoštevajoč navedeno ter dejstvo, da je v razpravi Osnutek predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (št. 0070-14/2013 z dne 31.01.2013),  

predlaga SUKI – Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja, ki 

deluje v okviru Sindikata Glosa, naslednje 

s p r e m e m b e    i n    d o p o l n i t v e  

členov veljavnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo: 

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

- samozaposleni delavci v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost brez 

stalnega delodajalca in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo; 



 

4.1. Registracija samozaposlenih delavcev v kulturi 

82. člen 

(vpis v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo) 

Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti se registrira po splošnih predpisih. 

 

Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena, se lahko namesto po splošnih predpisih registrira 

pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi. 

 

Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so: 

 

- da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec 

pokojnine, 

 

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za 

opravljanje te dejavnosti. 

 

Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi, se vpiše pod 

naslednjimi pogoji: 

 

- da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture, ali ko gre za poklic, ki ga 

je zaradi kadrovskih potreb v kulturi potrebno posebej podpirati (deficitarni poklic) in 

 

- da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan z zakonom, nista minili več kot dve 

leti. 

 

Samozaposlen delavec v kulturi sklepa v okviru svoje registrirane dejavnosti pogodbe civilnega prava. 

Kadar posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee tretjega 

odstavka tega člena, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih. 

 

Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne dejavnosti posebni pogoji, lahko prične posameznik 

iz tega člena z delom, ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem izpolnjevanju. 

 

83. člen 

(pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna) 

Samozaposleni delavci v kulturi, ki so rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, lahko zaprosijo za 

pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno 

zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in za zaposlovanje od najnižje pokojninske osnove za 

socialno in zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen 

kulturni prispevek v zadnjih treh letih ali ko gre za poklice ali dejavnosti, ki jih je potrebno zaradi 

kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklic), če delo samozaposlenega delavca v 

zadnjih treh letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema ta poklic. 

 

Pravica iz prejšnjega odstavka se podeljuje za pet let z možnostjo ponovnih podeljevanj. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek se samozaposlenemu delavcu v kulturi, ki zaprosi za pravico do plačila 

prispevkov in je dosegel starost najmanj 55 let ter mu je bila pravica do plačila prispevkov iz državnega 

proračuna priznana v skupnem trajanju 20 let in mu do izpolnitve pogojev za predčasno upokojitev manjka 

največ pet let, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje do izpolnitve minimalnih 



pogojev za upokojitev, če se ob izpolnitvi le-teh upokoji. Če se samozaposleni delavec ne upokoji ob 

izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev, se mu pravica do plačila prispevkov prizna do dejanske 

upokojitve. 

 

84. člen 

(financiranje socialnih pravic) 

Javna sredstva za financiranje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje po tem zakonu zagotovi 

ministrstvo, pristojno za kulturo, iz državnega proračuna v delu, ki je namenjen kulturi. 

 

O zagotavljanju sredstev iz prejšnjega odstavka v posameznih primerih odloča minister z odločbo. 

 

85. člen 

(dohodkovni cenzus) 

Samozaposleni delavec v kulturi, ki pridobi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega 

proračuna v skladu s 83. členom tega zakona, lahko to pravico v tekočem letu uveljavlja le, če mu njegov 

dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus). 

 

Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov iz 

preteklih zadnjih treh let. Dohodek se ugotavlja na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih 

obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri 

dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri 

leta. 

 

Pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa se od dohodkov, ki so zajeti v odločbah oziroma obračunih iz 

prejšnjega odstavka, odštevajo: 

 

- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni delavec plačal sam; 

 

- obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna za samozaposlene 

delavce, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v obračunu akontacije 

dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če so bili navedeni prispevki vključeni kot prihodki v davčni obračun 

akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti; 

 

- zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij ministrstva, pristojnega za 

kulturo, Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih 

primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člen 

tega zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter 

 

- dohodki iz naslova nagrad na področju kulture. 

 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi zahtevka od pristojnega davčnega organa pridobi podatke iz 

drugega odstavka tega člena, potrebne za odločanje o pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna. 

Upravičenec, ki želi uveljavljati znižanje dohodkov, ki so podlaga za ugotavljanje dohodkovnega cenzusa, 

iz naslova obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, plačanih iz državnega proračuna, mora 

ministrstvu za kulturo predložiti izjavo, da je za znesek teh prispevkov povečal prihodke v davčnem 

obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Podatke o delovnih štipendijah ministrstva, 

pristojnega za kulturo, Javne agencije za knjigo ter delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 

pridobi ministrstvo iz lastnih evidenc in evidenc Javne agencije za knjigo. Upravičenec, ki želi uveljavljati 

znižanje dohodkov, ki so podlaga za ugotavljanje dohodkovnega cenzusa, iz naslova drugih primerljivih 



umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja, in odbitek iz naslova nagrad na področju kulture, 

ki jih je prejel v preteklih zadnjih treh letih, mora poslati dokazila o njihovem prejemu. 

 

Dokler dohodkovni cenzus ni ugotovljen, se prispevki za tekoče leto plačujejo kot akontacija, pri čemer 

država zahteva povračilo plačanih prispevkov, če se izkaže, da upravičenec presega dohodkovni cenzus. 

 

86. člen 

(uredba kolektivna pogodba) 

Vlada z uredbo Kolektivno pogodbo za samozaposlene delavce v kulturi sklenejo ministrstvo, pristojno za 

kulturo, in reprezentativni sindikati samozaposlenih delavcev kulturi. S kolektivno pogodbo se: 

 

- podrobneje uredijo medsebojne pravice in obveznosti strank, zlasti pa pogodbena razmerja, delovni čas, 

letni dopust in druge odsotnosti z dela, izobraževanje, varnost in zdravje pri delu, plačila, dodatki, povračila 

stroškov ter drugi prejemki in nadomestila, 

- določi specializirane poklice iz 82. člena tega zakona, 

 

- določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje študijskih dosežkov iz prve alinee četrtega odstavka 82. člena 

tega zakona ter izpolnjevanja izjemnega kulturnega prispevka in prispevka k razvoju področja, ki ga zajema 

deficitarni poklic, iz prvega odstavka 83. člena tega zakona, 

 

- določi poklice iz prve alinee četrtega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena tega zakona, ki jih 

je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklici), 

 

- določi višino dohodkovnega cenzusa iz prejšnjega člena. 

 

Vlada določi z uredbo Kolektivna pogodba iz prejšnjega odstavka določi tudi postopke: 

 

- vpisa v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi, 

 

- priznanja pravice do plačila prispevka za socialno zavarovanje iz državnih sredstev, 

 

- ugotavljanja preseganja dohodkovnega cenzusa, 

 

- določi vrste nagrad in kriterije, na podlagi katerih se pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa upoštevajo 

druge primerljive domače in tuje umetniške štipendije. 

 

87. člen 

(odločitev o zahtevi) 

O zahtevi za vpis v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi in priznanju pravice do plačila prispevkov za 

socialno zavarovanje iz državnih sredstev odloči minister po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. 

člena tega zakona s področja delovanja kandidata in Kulturniško zbornico. 

 

Če posameznik istočasno poda zahtevo za vpis v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi in zahtevo za 

priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih delavcev v kulturi, 

minister odloči o obeh vlogah hkrati. V tem primeru se lahko pravica do plačila prispevkov za socialno 

zavarovanje prizna z dnem vpisa v razvid. 

 



Če poda zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposleni 

delavec, ki je že vpisan v razvid samozaposlenih delavcev v kulturi, se mu pravica lahko prizna s prvim 

dnem naslednjega meseca, ko je vloga popolna. 

 

88. člen 

(izbris) 

Samozaposleni delavec v kulturi se izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi na svojo zahtevo ali po 

uradni dolžnosti, če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev. 

 

89. člen 

(podatki iz razvida) 

V razvid samozaposlenih delavcev v kulturi se vpisujejo naslednji podatki: datum in zaporedna številka 

vpisa, datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis, ime in priimek, rojstni podatki, enotna 

matična številka občana (EMŠO), davčna številka, državljanstvo, prebivališče, področje kulturne 

dejavnosti, sedež opravljanja dejavnosti, datum in številka odločbe o pravici do plačila prispevkov iz 83. 

člena tega zakona, datum in številka odločbe o prenehanju te pravice ter datum in številka odločbe o izbrisu 

iz razvida. 

 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke iz prvega odstavka tega člena obdeluje samo za 

vodenje razvida samozaposlenih delavcev v kulturi in izvajanje drugih nalog v zvezi s pravico do plačila 

prispevkov ter za statistične namene. 

 

Ne glede na drugi odstavek 91. člena tega zakona osebni podatki iz razvida, ki se nanašajo na rojstne 

podatke, enotno matično številko občana (EMŠO), podatke o državljanstvu in prebivališču, niso javni. 

 

Upravičenec do prispevkov je dolžan sporočiti spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka in druge 

podatke, ki vplivajo na njegov vpis v razvid, v roku 15 dni po njihovem nastanku. 

 

140. člen 

(razvid samozaposlenih v kulturi samostojnih ustvarjalcev na področju kulture) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samozaposlenih v kulturi samostojnih ustvarjalcev na 

področju kulture razvid samozaposlenih delavcev v kulturi, vpis samozaposlenih v kulturi samostojnih 

ustvarjalcev na področju kulture v ta razvid pa časovno neomejen.  

 

140 a. člen 

Kolektivna pogodba za samozaposlene delavce v kulturi (86. člen) se sklene v roku enega leta po 

uveljavitvi tega zakona. 

Do uveljavitve kolektivne pogodbe iz prejšnjega odstavka se glede delovnega časa, dopustov in drugih 

odsotnosti ter povračil stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, prehrana med delom, službena 

potovanja) smiselno uporabljajo določila kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 



 

 

Prepričani smo, da bodo naši predlogi pomembno prispevali k izboljšanju nezavidljivega položaja, v 

katerem se nahajajo samozaposleni na področju kulture v Sloveniji, ter nasploh k večji urejenosti in 

preglednosti tega občutljivega področja. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

V Ljubljani, 27.02.2013 

 

 

 

Član glavnega odbora in predstavnik SUKI v Sindikatu Glosa 

                                                         Denis Miklavčič, l.r. 

 

 


