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Poziv k umiku predloga sprememb uredbe o samozaposlenih 

 
Spoštovani, 

 

V Glosi – Sindikatu kulture in narave Slovenije in njeni Sindikalni konferenci samostojnih 

ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (Suki) smo zgroženi, da je ministrstvo za kulturo 

(MK) izkoristilo slabo premišljeno zakonsko obvezo iz zadnje novele zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Zujik) za prekomeren, neutemeljen in škodljiv poseg v pravice 

samozaposlenih. 

 

Ni razvidno, na čigavo pobudo MK s prenovo uredbe o samozaposlenih in pripadajočih dveh 

prilog zaostruje pogoje oziroma kriterije za to, da samozaposleni v kulturi pridobijo pravico do 

plačila prispevkov za socialno varnost. Jasno pa je, kdo bo trpel posledice tega računovodskega 

posega. Slutimo, pod čigavo taktirko se uvaja zaostrovanje, in spet opozarjamo, da ustvarjalno 

delo ne prenaša hladnega in grobega kvantificiranja. Razumemo tudi jadikovanje nekaterih 

samooklicanih skrbnikov o težavnosti (finančnega) trenutka in nadaljnje zavajanje o (preveliki) 

radodarnosti, vendar se s takšnimi mnenji in ocenami ne strinjamo.  

 

Retrogradni ukrepi, ki vejejo iz predloga pretiranih sprememb, nakazujejo tudi zanikanje 

tehnološkega in civilizacijskega napredka, katerega sicer zagovarjajo nekateri na oblasti, zlasti v 

zvezi s prenovo družbenih modelov in struktur pod vplivom tehnoloških izboljšav in 

zagotavljanjem dostojnega dela za vse kot posledice nesprejemljivih družbenoekonomskih 

regresij. 

 

Prepričani smo, da pritlehni in oportunistični poseg v uredbo, ki na številnih mestih kaže 

nespoštovanje dela in prispevka samozaposlenih delavk in delavcev ter nepoznavanje narave in 

zahtev umetniškega dela in siceršnjih trendov na tem področju, ni vreden resne obravnave. Trdno 

verjamemo, da ga bodo pristojni na MK umaknili. Nenazadnje morajo tudi tam vedeti, da jim 

novela Zujika tega nikakor ne nalaga oziroma kvečjemu terja izjemno minimalističen poseg. Kako 

hudo bo, ko kulturni prijemi ne bodo več zadoščali! 
 

 
S sindikalnimi tovariškimi pozdravi! 
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