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Spoštovana gospoda predsednika,

zahvaljujemo se za vabili na 14. sejo odbora oziroma 43. sejo komisije, ki ju vodita.
V zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (ZUJIK-F), skrajšani postopek, EPA 1428-VII, pa izpostavljamo njegov 10. člen:
»82. b člen
(vrednotenje dela)
Javni zavod, ki v okviru programa ali projekta financiranega iz državnega proračuna za izvedbo določenega dela
angažira samozaposlenega v kulturi, mu mora zagotoviti plačilo za delo, ki ne sme biti nižje od najnižjega plačnega
razreda za primerljivo delovno mesto v sistemu plač v javnem sektorju, oziroma če primerljivega delovnega mesta ni,
do plačila, določenega s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, upoštevajoč vrsto in obseg dela ter delež javnih
sredstev, ki jih pridobi za izvedbo programa ali projekta.«.

Predlagamo ustreznejše besedilo:
»82. b člen
(vrednotenje dela)
Samozaposleni v kulturi, ki opravlja plačljivo delo za naročnika, ki se financira iz javnih sredstev, ima
pravico do plačila za delo v neto znesku, ki ne sme biti nižje od bruto zneska najnižjega plačnega razreda za
primerljivo delovno mesto v sistemu plač v javnem sektorju, oziroma, če primerljivega delovnega mesta ni, do
plačila, določenega s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, upoštevajoč vrsto in obseg dela ter delež
javnih sredstev, ki jih naročnik pridobi za izvedbo programa ali projekta.«
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Obrazložitev:
V Glosi in Sukiju se vseskozi borimo za kulturo kot javno dobrino, kakovostno, subvencionirano in dostopno
najširši množici. Zavzemamo pa se tudi za to, da bi poslovni subjekti na področju kulture s pomočjo
državnih spodbud razvili trg kulturnih dobrin tako domá kot na tujem ter bi z zaslužkom dostojno plačali
zaposlene in samozaposlene sodelavce.
Proračunska sredstva morajo izpolnjevati večplastni namen, ki ni le v uresničevanju programa (vsebine),
marveč tudi v spodbujanju ustvarjalnih dejavnosti – trajnostni skrbi za razvoj kreativnega potenciala
ustvarjalcev in izvajalcev. Da bi lahko vzpostavili vzdržni socialni položaj, delovne zmožnosti in sposobnost
samostojnega delavca v kulturi, da poravnava svoje obveznosti, mu moramo nujno zagotoviti ustrezne
dohodke predvsem tam, kjer dejavnost ni podvržena tržnim mehanizmom.
Po našem prepričanju bo novo besedilo preprečilo morebitne zlorabe in/ali napačno uporabo zakona. Prav
zato smo pri opredelitvi plačila poudarili primerljivost med neto zneskom, nakazanim za opravljeno delo
samozaposlenega, in primerljivo bruto plačo zaposlenega javnega uslužbenca. Samozaposleni mora iz
prejetega zneska sam plačati prispevke za socialno varnost in druge dajatve, od bruto zneska plače javnega
uslužbenca pa prispevke in dajatve poravná delodajalec. Tudi v primeru, ko ustvarjalcu prispevke plačuje
država, bo takšna ureditev zagotovila, da se prispevki iz proračuna ne prelijejo v korist naročnika, temveč
zgolj upravičenca. Besedilo bo nadalje pripomoglo k zakonitosti ter strokovnosti pri vodenju poslov z
javnimi in drugimi sredstvi.
Prosimo, da vsebinsko utemeljeno besedilo po ustaljenih poteh tudi formalno preoblikujeta v amandma, ki
bo primeren za obravnavo in sprejem v parlamentu.

Zahvaljujemo se za sodelovanje in vaju lepo pozdravljamo.

Ljubljana, 26. septembra 2016.
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