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Stališče glede predloga
Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela
zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017
(št. 0070-28/2016, EVA 2016-3340-0052, 07. 12. 2016)
Spoštovani,
v Sindikalni konferenci samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (Suki),
organizacijski obliki Glose, Sindikata kulture in narave Slovenije, smo obravnavali navedeni predlog ter
zavzeli čisto kratko in jasno stališče: predlog je neživljenjski in NEPRAVIČEN. Če štejemo, da ima
mesec povprečno 22 delovnih dni, bi mesečno nadomestilo znašalo le nekaj nad 400 evri, kar je
globoko pod pragom revščine!
Predlagamo novo besedilo 2. člena:
»2. člen
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v
kulturi za polni delovni čas za leto 2017 znaša 35 evrov.«
Verjamemo, da zaradi našega predloga nihče ne bo imel večjih pomislekov, saj gre za malenkostno
pomoč samozaposlenim v kulturi ravno tedaj, ko so ti najbolj ranljivi, t.j. v primeru bolezni. Naj tudi
siceršnja ravnanja v smeri izboljšanja položaja samozaposlenih ne bodo zgolj pobožna želja, marveč
zaveza vseh in vsakogar v naši državi.
Opozarjamo še, da je domača sodna praksa v zadnjih mesecih že opozorila na neustrezne utemeljitve
nadomestil za čas zadržanosti od dela (npr. sodba VDSS Psp 267/2016). Pričujoči predlog
arbitrarnega in nedostojno nizkega dnevnega nadomestila samozaposlenim v kulturi za čas
zadržanosti od dela zaradi bolezni pa zagotovo ne bi prestal testa nujnosti, primernosti in
proporcionalnosti – da o očitni diskriminaciji različnih statusnih kategorij delavcev niti ne govorimo.
Ker verjamemo, da je predlagatelj vendarle spregledal, da se nadomestilo nanaša samo na delovne
dneve in da je daleč od zagotavljanja dostojnega življenja, vas v pričakovanju, da boste naše stališče
ugodno sprejeli, lepo pozdravljamo.
V Ljubljani, 5. januarja 2017.
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